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2  Emanciperen en stagneren, 1784-1861

Het roerige leven van Abraham Jessurun d’Oliveira

Einde Kislev, op een Zondagmorgen, overviel ons een stikdonkere duis-
ternis, zoodat men elkaar niet kon onderscheiden; daarop kwam, gesta-
dig toenemende, de koude. Midden in den winter zagen wij op het water, 
dat men ‘Het Y’ noemt, duizenden personen, alsmede dieren en paarden, 
die van plaats tot plaats en van dorp tot dorp trokken. En buiten de poort 
van de rivier, die men ‘Amstel’ noemt, zagen wij eveneens vele duizen-
den personen, wagens en paarden, ‘koetschen’ met vier paarden, houten 
huisjes die men ‘Tenten’ noemt, waar men brandewijn, bier, en muziek-
instrumenten verkocht; men maakte een dansje en verkocht ook ‘gebäks’ 
dat men ‘poffertjes’ noemde.1

Op deze manier begon de Asjkenazische schrijver Zalman Boel zijn be-
schrijving van de winter van 1783-1784. Zo te lezen moet het een vrolijke 
boel zijn geweest, vol ijspret en sneeuwplezier. Maar het lachen zou de 
meeste Amsterdammers snel vergaan. De winter van 1784 ging de ge-
schiedenis in als een van de strengste en meest langdurige winters die 
Nederland ooit heeft gekend, met temperaturen van liefst -20 graden 
Celsius.2 Voor Zalman Boel waren de koude maanden van 1784 zelfs 
zo ingrijpend geweest dat hij een apart boekwerkje aan dit onderwerp 
wijdde. Zijn motief sprak boekdelen: ‘Moge de Eeuwige Zijn boosheid 
van ons afwenden. [...] Moge Hij ons spoedig onzen Gezalfden zenden, 
opdat wij mogen herschouwen de herbouw van ons Heiligdom, spoe-
dig in onze dagen. Amen!’3 Het is duidelijk: net als veel ander onheil uit 
de achttiende eeuw – zoals de opeenvolgende uitbraken van runderpest 
en de vele overstromingen als gevolg van de komst van de ‘paalworm’, 
die de dijken aanvrat – was ook de langdurige kou te beschouwen als de 
toorn van God. En Zalman Boel wist wel waardoor deze toorn was ge-
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wekt: ‘hoogmoed, van groot tot klein, mannen, vrouwen, jongelieden 
en jonge maagden, brengt met zich mee de moeilijkheden om zich de 
pracht en praal af te zweren’.4

 Pracht en praal. Abraham Jessurun d’Oliveira – de in 1749 geboren 
zoon van Mozes en Ester Jessurun d’Oliveira en dus de kleinzoon van 
Elias Olivier – had in zijn jeugd meegekregen wat welvaart was. Bijvoor-
beeld als hij ’s zomers op visite ging bij zijn oudtante Ribca Levie, in haar 
buitenplaats in Maarssen aan de Vecht. Of als hij een bezoek bracht aan 
zijn oom en naamgenoot Abraham, de enige erfgenaam van Elias Oli-
vier, die diens huis op de Nieuwe Keizersgracht had geërfd. Zelf had hij 
ook nog enig voordeel van de eens zo succesvolle onderneming van zijn 
grootvader en ooms verkregen: in 1774, toen hij 25 jaar en dus meerder-
jarig was geworden, kon hij bij de notaris zijn deel van de erfenis van 
grootvader Elias opeisen.5 Hij kwam thuis met 50 pond ‘Zuydzee annu-
iteiten’,6 die hij onmiddellijk door de parnasiem liet verkopen voor 470 
gulden en 14 stuivers, omgerekend ruim 4000 euro. Blijkbaar had hij het 
geld hard nodig en was ook hij niet gespaard door de economische crisis 
van 1772-1773.
 Drie jaar later, op 28-jarige leeftijd, trouwde Abraham. Net als zijn 
achterneef Jacob in Suriname sloot hij een huwelijk dat de goedkeuring 
van de parnasiem van de Sefardische gemeente niet kon wegdragen. De 
bruid was Sara Israel Hartog, een meisje uit de Hoogduitse gemeen-
te. Dat was zeer ongebruikelijk, want sinds 1697 stond in de ascamoth 
(reglementen van de Portugees-Joodse gemeente) dat Portugese Joden 
die met een Asjkenazische partner trouwden de K.K. de Talmud Torah 
moesten verlaten.7 Dat had te maken met de superioriteitsgevoelens die 
onder de Sefardiem leefden en die in de inleiding van dit boek zijn be-
sproken. Maar de bepaling was ook voortgekomen uit het feit dat in de 
loop van de zeventiende eeuw een grootschalige immigratie van arme 
Asjkenaziem op gang was gekomen.8 Als die zich met de Sefardiem 
zouden vermengen, zou het aantal bedeelden te groot worden; de be-
hoeftigen uit de eigen gelederen zouden er de dupe van zijn. In feite lag 
dus aan deze bepaling eenzelfde soort redenering ten grondslag als die 
van Isaac de Pinto met betrekking tot immigranten uit de Sefardische 
diaspora: eigen volk eerst.9

 Maar bijna tachtig jaar na het verbod op gemengde huwelijken kon de 
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formele bepaling in de praktijk worden opgerekt. Een gemengd huwelijk 
was nog steeds ongepast, maar in de bronnen zijn geen aanwijzingen te 
vinden dat het huwelijk van Abraham en Sara veel stof deed opwaaien. 
In het notarieel archief van de stad Amsterdam is wel het contract met 
huwelijkse voorwaarden te vinden.10 Die werden doorgaans alleen op-
gesteld als de ouders van de bruid een substantieel deel van hun vermo-
gen konden inbrengen. Inderdaad behoorden de ouders van Sara Har-
tog niet tot de armste Amsterdamse Asjkenaziem; in het contract wordt 
gesproken over goud- en zilverwerk dat de familie van de bruid aan het 
huwelijk bijdroeg. Mogelijk waren voor Abraham de financiële voorde-
len bij de keuze van een echtgenote van groter belang dan het status-
verlies dat hij zou oplopen. Hierbij komt nog dat uit het contract blijkt 
dat Sara Hartog een ‘voordochter’ had, Johanna genaamd. Het valt al-
lerminst uit te sluiten dat Abraham haar vader was.
 Los van het ongebruikelijke huwelijk wijzen ook veel andere feiten er-
op dat de familie D’Oliveira binnen enkele decennia in aanzien was ge-
daald. De bron die dit het best illustreert is het Livro de segredos (Boek 
van geheimen), waarin verschillende leden van de familie Jessurun 
d’Oliveira zijn opgenomen. In dit boek registreerde de maämad alle per-
sonen die rechtstreeks geld hadden ontvangen van de parnasiem, maar 
van wie dit niet bekend mocht worden.11 Dat was overigens maar zel-
den het geval; gemiddeld waren er ongeveer twee gevallen per jaar die 
in het geheimenboek werden geregistreerd. In de dagelijkse administra-
tie van de gemeente stond bij deze uitgavenposten niet de naam van de 
begunstigde, maar een code die terugverwees naar het Livro de segredos. 
In de meeste gevallen wilden voorheen gegoede kooplieden naar bui-
ten toe de schijn van welvaart ophouden, terwijl ze in werkelijkheid hun 
schulden niet meer konden terugbetalen. Soms stonden deze ‘schaams-
armen’ voor grote bedragen in het krijt bij de parnasiem, die als enigen 
van hun penibele financiële situatie wisten. Mozes Jessurun d’Oliveira, 
de broer van de naar Suriname vertrokken Jacob, ontving bijvoorbeeld 
tussen 1779 en 1785 in drie tranches niet minder dan 540 gulden van de 
parnasiem – omgerekend zo’n 5000 euro.12 Hier speelde mee dat het een 
Joodse traditie is om bijstand te verlenen op het niveau waarop iemand 
gewend was te leven.13

 Ook de oudste broer van Abraham, Jacob Jessurun d’Oliveira, be-
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hoorde tot de in het geheim gesteunden. In 1769 en 1770 ontving hij 110 
gulden van de parnasiem. Vijf jaar later hield hij zijn armoede niet meer 
geheim: hij accepteerde 120 gulden om als despachado voor vijftien jaar 
te vertrekken naar Sint-Eustatius.14 Jacob had het slechter kunnen tref-
fen, want dit kleine eiland in het Caraïbische gebied was op dat moment 
een bloeiende doorvoerhaven van koffie en suiker van en naar de Fran-
se Antillen (Martinique, Guadeloupe en Dominica). De conservatieve 
denker Edmund Burke (1729-1797) noemde het eilandje zelfs bewonde-
rend ‘een magazijn voor alle naties in de wereld’.15

 Abraham zelf komt niet voor in het Livro de segredos, maar zijn adres 
op het moment van zijn huwelijk toont aan dat ook hij het niet breed kan 
hebben gehad. In 1777 woonde hij op het Weesperveld, waar een vuil-
nisbelt was gevestigd; gegoede kooplieden liepen er met een boog om-
heen.16 En van de vier baby’s die Abrahams vrouw Sara tussen 1778 en 
1783 kreeg, overleden er drie binnen een maand na geboorte.17 Eén werd 
iets ouder, maar dit kindje haalde eveneens zijn eerste verjaardag niet. 
Slechte hygiëne en economische schaarste hadden in die tijd een belang-
rijk aandeel in de dood van zuigelingen.
 En toen kwam de winter van 1784. Ineens had iedereen grotere hoe-
veelheden turf nodig om thuis te stoken. De normale voorzorgsmaat-
regelen die Amsterdammers voor de winter hadden getroffen waren 
ontoereikend: binnen enkele maanden waren de voorraden op. De 
maämad besloot daarom, vanwege deze riguroso inverno (strenge win-
ter), om op 10 februari 1784 een grote, buitengewone collecte te orga-
niseren onder de jechiediem. Met succes, want in totaal werd 3060 gul-
den opgehaald – omgerekend ongeveer 25.500 euro.18 Maar niet alleen 
de contribuerende leden van de K.K. de Talmud Torah droegen bij. De 
situatie was zo ernstig dat ook de stedelijke overheid een collecte op-
zette. En zelfs een zeloso christao (vurige christen) was zo gegrepen 
door het lot van de arme Joodse medeburgers dat hij een donatie van 
825 gulden ten behoeve van de Portugees-Joodse sedaca schonk.19 De-
ze giften van niet-Joden waren zo bijzonder dat Zalman Boel er in zijn 
klaagzang over de strenge winter van 1784 enkele dichtregels aan wijd-
de:
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Tsedakoth seinen von enam nimolim an bar jisraëliem in dieze zeiten auch 
viel worren gegeben – an mamon, malboeshiem wegam debar agielah um zu 
leben.
Hasherarah haben in ganzen makom mibajiet lebajiet ein kollekten lassen 
machen – was von sie an kahal eins ach mamon haben gegeben vor anïïem 
we-ibjoniem zu braüchen in alle sachen.
[Liefdegaven van niet-Joden aan Joden zijn in deze tijden ook veel gege-
ven – geld, kleren en etenswaren om van te leven.
De overheid heeft zelfs een huis-aan-huiscollecte laten plaatsvinden hier 
ter stede – waarvan een som geld aan de armen en behoeftigen van de 
Joodse Gemeente is gegeven om aan al deze zaken te besteden].20

Zo was in de winter van 1784 het moment gekomen dat de werkloze 
Abraham Jessurun d’Oliveira voor het eerst voorkwam op de bedeling-
lijsten van zijn kerkgemeente. Uit de bijzondere collectes kreeg hij in to-
taal 5 gulden en 5 stuivers uitgekeerd (omgerekend bijna 50 euro).21 In de 
hieropvolgende periode kwam hij ook in aanmerking voor gemeentelij-
ke hulp van de K.K. de Talmud Torah bij andere incidentele kostenpos-
ten. Om tegemoet te komen in de begrafeniskosten van zijn in 1785 ge-
storven creatura (overleden kind ouder dan een maand), kreeg Abraham 
bijvoorbeeld 5 gulden en een stuiver van de gemeente.22 Het kindje zelf 
werd in een ‘pro-Deograf’ op Ouderkerk begraven.23

 Abraham kreeg niet alleen incidentele hulp. Vanaf 1784 kwam hij ook 
voor reguliere bedeling in aanmerking. In 1794 ontving hij bijvoorbeeld 
maandelijks 2,25 gulden. Deze uitkering werd vier keer per jaar, vooraf-
gaand aan de Joodse feestdagen, door collectes in de snoge aangevuld: 
bij Pesach (Lentefeest) kreeg Abraham datzelfde jaar 2, bij Sjavoeot 
(Wekenfeest) 1,25, bij Soekot (Loofhuttenfeest) 2 en bij Poeriem (Lo-
tenfeest) 1,25 gulden. Daarnaast kreeg hij dat jaar vierentwintig manden 
turf om te stoken en met Pesach negen pond meel om matses van te ma-
ken.24 Deze aantallen waren vastgesteld door de gabay de sedaca (pen-
ningmeester van de armenkas), die rekening hield met de grootte van 
het gezin en de mate van armoede waarin het verkeerde. Verder kreeg 
Abraham van de Vestiaria (de instelling die de bedeling van kleding re-
gelde) jaarlijks kleren toegewezen, in 1794 bijvoorbeeld ter waarde van 1 
gulden.25 Ten slotte ontving Abraham tallitot (gebedskleden) en tefilien 
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(gebedsriemen) van de gemeente om te kunnen voldoen aan zijn religi-
euze plichten.26 Deze werden, net als alle geldelijke subsidies, voedsel, 
turf en kleding, thuis afgeleverd. Zo werden rijen van paupers voor de 
snoge vermeden en was de armoede onder de Sefardische bevolking dus 
minder zichtbaar voor de buitenwereld.27

 Alle genoemde subsidies waren onderdeel van een vernuftig systeem 
van armenzorg binnen de Portugees-Joodse gemeente, dat deels geba-
seerd was op dat van andere Sefardische centra. Zoals historica Tirtsah 
Levie Bernfeld in haar omvangrijke studie over dit onderwerp uiteen-
zet, was de uitgebreide Portugees-Joodse armenzorg in Amsterdam 
niet alleen de uiting van een religieuze plicht om zorg te dragen voor 
de behoeftige medemens. Het systeem diende nog andere doelen. Van-
af het moment van vestiging van de Sefardiem in Amsterdam had het 
stadsbestuur er geen misverstand over laten bestaan dat de ‘Joodsche 
Natie’ voor haar eigen armen moest zorgen, net zoals dat gold voor an-
dere religieuze minderheidsgroeperingen. Wanneer er eventuele pro-
blemen waren met Joodse paupers, was het aan de parnasiem om hen 
onder controle te houden en de orde te handhaven. Een goed systeem 
van armenzorg was noodzakelijk om deze taak te kunnen volbrengen. 
Alleen door de behoeftigen afhankelijk te maken van de Portugees-
Joodse gemeente, konden de parnasiem hun autoriteit echt laten gelden. 
Bovendien voorkwamen ze ermee dat armlastige immigranten zouden 
overstappen naar andere kerkgenootschappen in de stad of – in het ge-
val van conversos – zouden terugkeren naar het katholicisme.28

 Naast dit gemeentelijke systeem was er ook ruimte voor charitatie-
ve initiatieven van verenigingen, broederschappen en particulieren. Zo 
was het doel van de vereniging Hase Hamaharacha (Brandstapel op het 
altaar) om jaarlijks bij loting brandhout onder de armen te verdelen. En 
de broederschap Meil Sedaca (Mantel der liefdadigheid) verlootte elk 
jaar winterjassen onder de behoeftigen. Op de lijst van bedeelden die 
een jaarlijkse uitkering ontvingen uit een legaat van Rachel d’Espinoza 
Henriquez – een rijke alleenstaande vrouw die in 1737 had bepaald dat 
na haar dood de rente van haar vermogen moest worden uitgekeerd aan 
de armen van de gemeente – komen we Abraham weer tegen: in 1794 
ontving hij 5 gulden (omgerekend bijna 40 euro).29 Het was voor hem 
zaak om alle gemeentelijke en particuliere fondsen waarvoor hij in aan-
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merking kwam goed in de gaten te houden. Alleen op die manier kon hij 
de eindjes aan elkaar knopen.
 In 1787 stapelden voor Abraham de zorgen zich op. Nadat alle vijf 
kinderen die hij bij zijn vrouw Sara Hartog had verwekt jong waren ge-
storven, verwekte hij nu een zoon in een buitenechtelijke relatie met een 
zekere Rachel Saqui, een 45-jarige vrouw uit een van de vele arme Ita-
liaans-Joodse families die in de achttiende eeuw op het ‘Jeruzalem van 
het Westen’ af waren gekomen. Deze families vormden lange tijd een 
aparte groep binnen de Amsterdamse Sefardische gemeenschap en 
stonden laag in aanzien.30 Ze drukten zwaar op de armenkas van de ge-
meente. Rachel had dan ook inmiddels veel familieleden als despachado 
zien vertrekken, onder wie nota bene haar eigen man Salomon Isay Co-
hen.31

 Chacham David Cohen d’Azevedo, de zwager van Abrahams gelijk-
namige oom, moet deze verhouding met Rachel Saqui sterk hebben 
afgekeurd. Hoewel het voor parnasiem en gegoede Sefardische koop-
lieden geen onbekend fenomeen was om christelijke prostituees te be-
zoeken of seksuele relaties aan te knopen met niet-Sefardische, onder-
geschikte dienstmeisjes, werden buitenechtelijke relaties binnen de 
Portugees-Joodse gemeenschap beschouwd als een schande.32 Toch past 
de verhouding in een algemene ontwikkeling die in de tweede helft van 
de achttiende eeuw met name in de ‘volksbuurten’ van de grote steden in 
de Republiek in gang was gezet. Terwijl vóór 1750 nauwelijks 1 op de 100 
geboorten buiten het huwelijk tot stand kwam, was dat aantal rond 1800 
gestegen tot 16 à 17 procent van de bij de burgerlijke stand aangegeven 
geboorten.33 De historicus Dirk Damsma spreekt in dit verband zelfs 
van de ‘eerste seksuele revolutie’. Als gevolg van de economische crisis, 
die natuurlijk het meest schrijnend zichtbaar was in de volksbuurten, 
was het moeilijker geworden om (kostbare) huwelijken te financieren. 
Bovendien was over het algemeen de sociale controle van werkgever, 
overheid of kerkgemeenschap afgenomen, wat tot vrijere zeden leid-
de.34 Illustratief is bijvoorbeeld een bepaling van de Amsterdamse Se-
fardische gemeente uit 1783, waarin veroordelend wordt gesproken over 
‘het wilde gedrag’ van jonge gemeenteleden, gedrag dat zij zouden op-
doen bij moderne, door de Verlichting geïnspireerde clubjes en vereni-
gingen.35 Ook het feit dat het voor Abraham d’Oliveira mogelijk was om 
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– tegen de officiële regels van zijn geloofsgemeente in – te trouwen met 
een Asjkenazische vrouw, duidt erop dat de sociale controle binnen de 
Portugese gemeente was verzwakt.
 Abrahams buitenechtelijke zoon werd Isaac genoemd. Dat is natuur-
lijk een vaak gebruikte Joodse naam, maar veelzeggend genoeg was de-
ze nog nooit in Abrahams familie voorgekomen. Juist deze Isaac zou 
niet jong sterven, maar ervoor zorgen dat de naam Jessurun d’Oliveira 
tot op heden in Nederland bestaat: Isaac kreeg negen kinderen, onder 
wie vier zonen. Alle andere takken van de familie zouden in het begin 
van de negentiende eeuw uitsterven, van naam veranderen of – zoals de 
oudste broer van Abraham – al dan niet tegen betaling naar het buiten-
land emigreren.36

 Na Abrahams buitenechtelijke escapade kreeg hij nog één kind bij 
zijn echtgenote, maar ook deze baby was – net als de andere vijf – geen 
lang leven beschoren. In 1801 stierf zijn vrouw kinderloos. Niet veel la-
ter werd Abraham opgenomen in het oudemannenhuis Mishenet Ze-
quenim (Steun der Ouden), op wat tegenwoordig Nieuwe Herengracht 
33 is. Dit Sefardische bejaardentehuis was in 1750 opgericht door een ge-
lijknamige broederschap, die het een schande vond dat bejaarde mensen 
rondzwierven door de Amsterdamse straten, bedelend om voedsel.37 
Het tehuis was oorspronkelijk bedoeld voor bejaarde echtparen, wedu-
wen en weduwnaars, maar in de loop van de tijd lieten de bestuurders 
alleen nog Sefardische mannen van zestig jaar en ouder toe.38 De inwo-
ners van Mishenet Zequenim kwamen onder strikt toezicht te staan: ze 
moesten goed gedrag vertonen en een vroom leven leiden.39 Ook deze 
instelling is dus een voorbeeld van de orde en discipline die de parna-
siem door middel van de armenzorg probeerden te bewerkstelligen.
 Omdat tijdens de algehele malaise aan het einde van de achttiende 
eeuw de broederschap in financiële problemen was gekomen, werd be-
paald dat de inwonende mannen 100 gulden per jaar moesten betalen, 
een bedrag dat later zelfs werd verhoogd tot 160 gulden.40 Dat was een 
forse geldsom, zeker voor armlastige bejaarden. Om het bedrag toch te 
kunnen betalen, was het voor hen zaak om één of meer weldoener(s) 
binnen de gemeente te vinden. Geen gemakkelijke opgave, zo blijkt uit 
het aantal bewoners van Mishenet Zequenim: hoewel er plaats was voor 
zestien oude mannen, was ten tijde van de komst van Abraham het huis 
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maar voor iets meer dan de helft bezet; afgezien van de huisvader en 
-moeder en twee dienstmeisjes woonden er slechts negen bejaarden.41

 Een van de overige bewoners was Abrahams oudere broer Joseph Jes-
surun d’Oliveira (1744-1822), die in maart 1800 tot het tehuis was toege-
laten.42 In tegenstelling tot zijn jongere broer had Joseph – afgaande op 
de archieven – een vrij onopvallend leven geleid. Hij was nooit getrouwd 
geweest, had voor zover bekend geen kinderen en kwam niet op de be-
delingslijsten van de gemeente voor. Wel had ook hij iemand nodig die 
garant stond voor de jaarlijkse 160 gulden contributie. Joseph vond deze 
persoon in de welgestelde makelaar Jacob Sasportas, afkomstig uit de-
zelfde familie als Josephs grootmoeder Gracia Sasportas en kleinzoon 
van een van de twaalf stichters van de broederschap.43 Sasportas was 
een opvallende, progressieve figuur – onder andere was hij lid van de 
bekende vrijmetselaarsloge La Bien Aimée –, die we in het vervolg nog 
zullen tegenkomen.44 Abraham Jessurun d’Oliveira zelf vond niet één, 
maar twee jechiediem bereid om samen garant voor hem te staan, zodat 
ook hij ‘alle voordelen als de anderen tijdens zijn verblijf hier kan genie-
ten’ – voortaan zou al zijn eten, kleding en verzorging door het tehuis 
worden betaald.45 Een van deze twee weldoeners was Aron Sarphati. 
Net als bij Jacob Sasportas was ook in zijn geval sprake van een direc-
te familieband: Aron was een volle neef van Abraham.46 En ook hij had 
geen standaardlevensloop voor een contribuerend lid van de Amster-
damse Portugees-Joodse gemeente: Sarphati had in de periode 1779-
1799 bij een evangelisch-lutherse vrouw vier kinderen verwekt, die allen 
waren gedoopt in het geloof van de moeder.47

 Het is opvallend dat zowel Joseph als Abraham bij toelating tot het 
tehuis nog niet de leeftijd van zestig jaar had bereikt; zij waren respec-
tievelijk 55 en 52 jaar oud. Ze hadden duidelijk een bevoorrechte positie 
ten opzichte van al die andere behoeftige oude mannen die de Portugese 
gemeente in de tweede helft van de achttiende eeuw telde. Ongetwijfeld 
hebben hun invloedrijke familieleden een goed woordje voor de broers 
kunnen doen. Misschien waren Jacob Sasportas en Aron Sarphati op-
recht begaan met het lot van hun (achter)neven en voelden ze zich ver-
antwoordelijk voor hen, of wellicht waren ze bang dat hun armzalige 
toestand op hen zou afstralen. In het geval van Sarphati speelde wellicht 
mee dat hij zich verwant voelde met Abraham, die net als hij meerdere 
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kinderen had verwekt bij een vrouw van een andere kerkgemeente.
 Maar een nog belangrijker rol in de toelating van de broers tot Mis-
henet Zequenim speelde – postuum – een in 1778 overleden tante van de 
twee broers: Hanna Jessurun d’Oliveira, de zus van hun moeder Ester 
en echtgenote van Elias’ handelspartner Abraham Dias Gutierres. Zij 
had nog volop genoten van de handelssuccessen van het befaamde com-
pagnieschap Olivier & Gutierres en was als een vermogende weduwe 
kinderloos gestorven. Haar testament, waarvan Jacob Sasportas’ vader 
Samuel overigens de executeur was, bevat twee elementen die meer dan 
twintig jaar na haar overlijden nog van belang waren. Ten eerste had ze 
een bedrag van 500 gulden (omgerekend circa 4200 euro) bestemd voor 
het oudemannenhuis. Geen geringe schenking, die de bestuurders nog 
niet vergeten konden zijn. Daarnaast had ze aan de kinderen van haar 
zus – onder anderen Joseph en Abraham – samen een kwart van haar 
huis op de Nieuwe Herengracht ‘over het Corvershofje’ nagelaten.48

 Dit aandeel zou in elk geval voor Abraham van levensbelang worden: 
in 1801 schonk hij het aandeel via een onderhandse akte aan Mishenet 
Zequenim om zijn kost en inwoning in het oudemannenhuis mede te 
kunnen financieren.49 Gecombineerd met zijn goede familienaam en de 
garantstellingen van invloedrijke verwanten kon Abraham op deze ma-
nier zijn dubieuze verleden – een huwelijk met een Hoogduitse vrouw 
en een onecht kind bij een armzalige Italiaanse maîtresse – enigszins 
compenseren. Dit verleden stond in elk geval zijn opname in een insti-
tuut van de Portugese gemeente niet in de weg.
 Maar door Abrahams gedrag zou zijn toekomst in het oudemannen-
huis wél op losse schroeven komen te staan. Op 28 augustus 1804 kwa-
men de bestuurders van Mishenet Zequenim bij elkaar. De afgelopen 
zomer hadden zich ernstige, ‘wanordelijke’ ontwikkelingen in het te-
huis voorgedaan. Een groepje rond Abraham had ‘het lef gehad om op 
een brute manier de huismoeder tegen de huisvader op te zetten’. En 
dat was niet het enige geweest: ook hadden ze stenen naar de huisvader 
gegooid en hem op die manier in zijn gezicht verwond. De bestuurders 
hadden geen keus. Omdat Abrahams gedrag getuigde van ‘een onbe-
schaamd gebrek aan respect’ werd hij het huis uit gezet. Vervolgens rie-
pen de bestuurders de overige inwoners van het huis bijeen en vermaan-
den hen ‘om zich voortaan nadrukkelijk te verplichten het decorum in 
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acht te nemen en zich te onderwerpen aan de reglementen van dit huis’. 
Unaniem beloofden de bejaarden voortaan gehoorzaam te zijn en ‘hun 
gedrag af te stemmen op hun verplichtingen’.50

 De manier waarop de tehuisbestuurders omgingen met de situatie 
past in het stramien van de gedragscodes binnen K.K. de Talmud Torah. 
De Sefardische elite streefde naar een ordentelijke gemeente, die zo-
wel naar binnen als naar buiten toe blijk gaf van verfijnd, smetteloos ge-
drag – oftewel: bom judesmo (goed Jodendom).51 Dat kon alleen bereikt 
worden door strenge regels in acht te nemen. Als die niet werden nage-
leefd, zouden de Sefardiem volgens de bestuurders vervallen tot de lage 
standaarden zoals die bij de Asjkenaziem golden.52 Het strenge beleid 
binnen de gemeente betekende overigens niet dat er geen barmhartig-
heid werd betracht. Net zoals bij banvloeken kon een strafbepaling weer 
worden ingetrokken als de overtreder maar genoeg berouw betoonde.
 Zo ging het ook met Abraham. Op 16 september 1804, nog geen drie 
weken na zijn uitzetting, kwamen de bestuurders van Mishenet Zeque-
nim opnieuw bij elkaar. Ze besloten dat

vanwege het berouw van Abm de Mos. Jessurun de Oliveira over zijn be-
gane delict en het besluit om hem uit het huis te zetten conform het be-
sluit van 21 elul 5564 [28 augustus 1804], hij weer wordt toegelaten in het 
huis vanwege zijn staat van armoede en de interventie van diverse heren 
oprichters, die voor hem gepleit hebben. Clementie wordt betracht om 
hem weer tot het huis toe te laten onder het uitdrukkelijke bevel om ecla-
tant genoegdoening te geven, zowel aan het dienstpersoneel als aan de 
huisvader, vanwege de onbetamelijke minachting die hij heeft begaan je-
gens zijn persoon.53

Vervolgens kwam Abraham ter vergadering. Hij betuigde zijn dank en 
beloofde inderdaad ‘om zich voortaan te gedragen zoals betamelijk is 
zowel ten opzichte van de regels van het huis als ten opzichte van de va-
der daarvan’.54

 Daarmee leek het rumoer rond Abraham de kop te zijn ingedrukt. 
Maar niets was minder waar. Abraham zou blijven zoeken naar de gren-
zen van het gezag. Had hij in het verleden al eens kinderen gekregen met 
een niet-Sefardische vrouw en met een maîtresse, in 1809 verwekte de 
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inmiddels 60-jarige Abraham een kind bij de christelijke werkster Ste-
ijntje Hopman. Hun zoon werd Abraham Christiaan Olivier genoemd. 
Zijn tweede naam sprak boekdelen; ongetwijfeld is hij als zoon van een 
niet-Joodse moeder volledig buiten de Portugees-Joodse gemeente op-
gegroeid, wat ook blijkt uit zijn doop in de Oude Kerk.55 Hij zou later 
trouwen met een christelijke naaister en mandenmaker worden op de 
Egelantiersgracht in de Jordaan, waar vrijwel geen Joden woonden.56

 De bestuurders van Mishenet Zequenim namen de nieuwe escapade 
van Abraham niet zo zwaar op dat ze overgingen tot een nieuwe sanctie. 
Maar enkele jaren later was het toch raak. Op 10 november 1812 belegden 
de bestuurders opnieuw een bijzondere vergadering. Abrahams gedrag 
had de laatste tijd alweer te wensen overgelaten. Bovendien was uitge-
komen dat hij kleren die hij van het tehuis had gekregen bij een externe 
instantie in pand had gegeven. Met andere woorden: Abraham verdien-
de geld aan de kleren die door de Portugese gemeente gratis aan haar 
‘oude mannen’ werden verstrekt. Een blik op de financiële administra-
tie van het archief van Vestiaria verklaart hoe dit mogelijk was. Ten min-
ste tot 1811 had Abraham elk jaar kleren ontvangen, terwijl hij dus ook 
al kleding vanuit het oudemannenhuis kreeg toebedeeld.57 In plaats van 
de extra kleren terug te geven, had Abraham besloten ze te gelde te ma-
ken. Dat was zo ernstig dat de penningmeester ervoor pleitte om hem 
nu écht uit Mishenet Zequenim te ontslaan. De overige bestuursleden 
wilden zover niet gaan. Wel riepen ze Abraham de vergadering in, waar-
bij ze hem te verstaan gaven dat hij dit soort streken voortaan maar be-
ter uit zijn hoofd kon laten. Uiteraard betuigde Abraham zijn ‘zeer grote 
spijt en beloofde hij dat het nooit meer zou gebeuren’.58 Daarop kreeg 
hij zijn straf te horen: gedurende een maand mocht hij alleen nog het te-
huis uit om ’s middags naar de snoge te gaan, waar een speciaal bankje 
voor de oude mannen was gereserveerd.59 Abraham moet opgelucht zijn 
geweest dat het bij tijdelijk huisarrest bleef; als hij als 63-jarige op straat 
was gezet, zou hij een zware tijd tegemoet zijn gegaan. Hij dankte de be-
stuurders wederom voor hun barmhartigheid.60

 De laatste tien jaren van Abrahams verblijf in het oudemannenhuis 
gingen gepaard met minder controverses. In het huis zelf werd alles ook 
rustiger; in 1816 woonden er nog maar zes oude mannen. Niet dat nie-
mand er wilde wonen – integendeel –, maar Mishenet Zequenim kon 
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in deze economisch zware tijden eenvoudigweg niet méér oude man-
nen onderhouden, zoals bleek uit de antwoorden van de bestuurders op 
een enquête van het Amsterdamse stadsbestuur: ‘De finantiële toestand 
van het huys gedoogt niet meerder [oude mannen] aan te nemen zonder 
eene voldoende subsidie.’ Alleen een verlaging van de stedelijke belas-
ting kon volgens de bestuurders uitkomst bieden.61

 Deze gewenste belastingverlaging kwam er voorlopig niet. En voor 
Abraham werd het nog stiller toen eind september 1822 zijn broer Jo-
seph overleed. Een halfjaar later, op 3 april 1823, stierf hij zelf. De recal-
citrante vrijbuiter was 73 jaar geworden. Hij werd pro Deo op Ouder-
kerk begraven.62

 Enkele maanden na Abrahams overlijden ontvingen de bestuur-
ders van Mishenet Zequenim bericht van de erfgenamen van Hanna 
d’Oliveira. Zij hadden hun in het voorgaande al genoemde huis op de 
Herengracht ‘over het Corvershofje’ lang aangehouden, maar uiteinde-
lijk toch besloten het te verkopen. Aangezien wijlen Abraham een aan-
deel had gehad en dit via een onderhandse akte aan Mishenet Zequenim 
had overgemaakt, ontving de broederschap nu een deel van de verkoop-
prijs van het huis.63 Op 30 december 1823 besloten de bestuurders ver-
volgens om de helft van deze erfenis aan Abrahams zoon Isaac toe te 
staan.64 Hoewel Abraham tijdens zijn leven anderen regelmatig zorgen 
baarde, bleek hij in elk geval na zijn dood van waarde.

De kleurrijke figuur van Abraham Jessurun d’Oliveira laat duidelijk zien 
hoezeer het karakter van de Portugese gemeente aan het einde van de 
achttiende eeuw was veranderd. In de eerste anderhalve eeuw van haar 
bestaan waren er weliswaar ook armlastigen geweest, maar het was niet 
eerder voorgekomen dat leden van welgestelde families zo veelvuldig 
en in zo’n hoog tempo konden verarmen. Na aanvankelijk te zijn opge-
klommen op de sociale ladder, waren de D’Oliveira’s nu bijna afgedaald 
tot ‘het grauw’ – alleen door hun goede naam en enkele familiebezittin-
gen kregen Abraham en zijn broer een voorkeursbehandeling bij de toe-
lating tot het bejaardentehuis.
 Als Eli d’Oliveira in de Tweede Wereldoorlog van details over het le-
ven van Abraham zou hebben geweten, dan zou die informatie hem on-
getwijfeld niet welgevallig zijn geweest: de Aktie Portugesia benadrukte 
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juist voortdurend het verschil tussen de ontwikkelde Sefardiem en de 
armlastige Asjkenaziem; de vele Sefardische bedeelden van het einde 
van de achttiende eeuw pasten niet in het stereotiepe beeld van Sefardi-
sche rijkdom in vroegmodern Amsterdam.
 Er is nog een ander stereotype dat in deze periode steeds minder lijkt 
op te gaan: dat van de Portugese Jood die uitsluitend trouwt en seksuele 
relaties onderhoudt met Portugees-Joodse vrouwen, liefst afkomstig uit 
dezelfde geleding binnen de gemeente. Abraham d’Oliveira, die trouw-
de met een Hoogduitse en kinderen verwekte bij vrouwen uit drie ver-
schillende bevolkingsgroepen, is hiervan het ultieme voorbeeld. Maar 
ook anderen, zoals Abrahams weldoener Aron Sarphati, hadden rela-
ties buiten de gemeente. Blijkbaar was de Portugees-Joodse bevolkings-
groep toch niet zo homogeen als Eli d’Oliveira en de initiatiefnemers 
van de Aktie Portugesia in de oorlog zouden beweren.

Politieke emancipatie

Niet alleen het karakter van de Portugese gemeente was aan het einde 
van de achttiende eeuw gewijzigd. In een misschien wel even snel tem-
po veranderden ook de politieke situatie in de Republiek en de formele 
positie van Joden in de samenleving. Dat had te maken met twee elkaar 
aanvullende ontwikkelingen: de opkomst van de patriottenbeweging 
die in 1795 – in het kielzog van de Franse Revolutie – leidde tot de stich-
ting van de Bataafse Republiek, en de invloed van de Joodse Verlichting 
op een kleine elite binnen de Sefardische en Asjkenazische gemeenten.
 Sinds hun komst naar de Republiek vanaf het einde van de zestiende 
eeuw waren de Joden behandeld als onderdanen van een aparte ‘Jood-
sche Natie’. Maar hoewel daar wel voorstellen voor waren gedaan, 
kwam het nooit tot een algemeen Jodenreglement.65 Elke stad had de 
mogelijkheid zijn eigen beleid te bepalen ten aanzien van de Joden. In 
Amsterdam bijvoorbeeld bleef de keur uit 1616 niet minder dan 180 jaar 
van kracht. De enige verandering in de (politieke) status van de Joden 
in de Republiek vond plaats in 1657, toen de Staten-Generaal een be-
sluit namen waarin zij verklaarden dat die ‘van de Joodse Natie reside-
rende binnen de verenigde Nederlanden waarlijk zijn Onderdanen en 
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Ingezetenen dezer verenigde Nederlanden’.66 Het belangrijkste direc-
te gevolg hiervan was dat Joden uit de Republiek in het buitenland de-
zelfde bescherming genoten als andere ‘Ingezetenen dezer Staat’. Een 
subtiele juridische statusverandering dus, maar ook weer niet een die 
binnenlands voor de Joden concreet veel veranderingen teweegbracht.67 
Toch werd de resolutie door de meeste Joden zelf wel als belangrijk er-
varen: ze kregen een gevoel van erkenning als rechtmatige inwoners van 
de Republiek en waren dus – in elk geval formeel – geen ‘vreemdelingen’ 
meer.68

 Net zoals in andere vorstenhuizen de Joden meebogen met de over-
heid en zich zo weinig mogelijk met politiek bemoeiden, hadden de Jo-
den in de Republiek zich in de zeventiende eeuw tot loyale aanhangers 
van de stadhouders van Oranje ontwikkeld.69 Dat uitte zich niet alleen 
in speciale gebeden en lofdichten, maar ook in financiële bijdragen van 
de meest vermogende en vooraanstaande kooplieden onder hen, meest-
al Sefardiem.70 Uiteraard kreeg de Portugees-Joodse elite ook het een 
en ander voor haar morele en financiële steun terug. De stadhouders 
brachten niet alleen regelmatig een bezoek aan de snoge, maar ook aan 
de Sefardische patriciërs zelf.71 Bij dit soort gelegenheden konden de 
kooplieden concrete politieke invloed uitoefenen, bijvoorbeeld op het 
beleid van de voc en wic, waarbinnen zij, ondanks het bezit van grote 
aantallen aandelen, vanwege hun Joodse afkomst geen ambten moch-
ten bekleden. Bovendien werkte een goede omgang met hooggeplaats-
te niet-Joden binnen hun eigen Sefardische gemeenschap statusverho-
gend, helemaal als het ging om omgang met de Oranjes.72

 Gezien de langdurige vriendschappelijke relaties tussen de Sefardi-
sche elite en het Huis van Oranje is het goed na te voelen dat de Por-
tugese Joden zich in de jaren tachtig van de achttiende eeuw niet tegen 
Willem v keerden toen die in zwaar weer raakte. De stadhouder had te 
kampen met een groeiende burgerbeweging van ‘patriotten’ die, geïn-
spireerd door verlichte ideeën, streden tegen onder andere zijn pro-En-
gelse beleid en zijn vriendjespolitiek bij het vergeven van ambten. De 
patriotten richtten exercitiegenootschappen op en voerden een hevige 
propagandastrijd tegen het gezag. In 1786-1787 leidde deze oppositie 
in feite tot een toestand van burgeroorlog tussen patriotten en Oran-
jegezinden.73 De meeste parnasiem probeerden zich zo min mogelijk te 
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mengen in de strijd, maar het Joodse proletariaat was openlijk Oranje-
gezind.74 Toen Pruisische troepen het stadhouderlijk gezag uiteindelijk 
herstelden, kwam het tot een explosie – van vreugde. Talrijke Amster-
damse Joden vierden feest, tooiden zich met oranje linten en onthaalden 
de buitenlandse soldaten met Joodse lekkernijen.75

 Ook de top van de Portugees-Joodse gemeente liet na afloop van de 
heftige gebeurtenissen duidelijk blijken opgelucht te zijn dat de positie 
van Willem v (voorlopig) niet meer in gevaar was. Chacham David Co-
hen d’Azevedo – zwager van Elias Oliviers vroeg gestorven zoon Abra-
ham en voogd van diens kinderen – liet zich samen met de parnasiem 
‘in een statige optocht’ van vijf koetsen naar het stadhuis vervoeren om 
daar een eed op de herstelde constitutie af te leggen.76 Ter bezegeling 
van de goede band bracht de stadhouder een jaar later een bezoek aan de 
snoge.77

 De bijzondere en eeuwenlange vriendschappelijke verhouding met 
de Oranjes was niet de enige reden waarom de patriotten zo weinig po-
pulair waren bij het Joodse deel van de bevolking. Natuurlijk speelde een 
vaak aangehaald gevoel van dankbaarheid mee voor het feit dat de Oran-
je-stadhouders hen relatief zonder veel problemen hadden opgevangen 
toen zij in de rest van Europa hun leven niet zeker waren. Maar er was 
meer. In de loop van de achttiende eeuw was binnen de Joodse gemeen-
schap geleidelijk een tweedeling ontstaan tussen een kleine groep zeer 
rijken – met name de Sefardische koopliedenelite – en een grote groep 
armen van zowel Sefardiem als Asjkenaziem;78 de snelle aftakeling van 
de familie D’Oliveira, die in één generatie van de top van de midden-
klasse afdaalde naar de onderste lagen van de samenleving, is hiervan 
een voorbeeld. De middenklasse was dus sterk in omvang afgenomen, 
en dat was nu net de sociale laag waaruit de patriottenpartij haar meeste 
aanhangers rekruteerde. De patriotten streefden ernaar de gilderegels 
strenger te handhaven, en juist Joden mochten van de meeste gilden nog 
steeds geen lid worden. Onder de middenstanders waren anti semitische 
stereotypen bovendien wijdverspreid; het beeld van de criminele, arme 
en vieze Hoogduitse Jood (‘smous’) was algemeen bekend, en steeds va-
ker werden ook de snel verarmende Sefardiem in dit beeld gepast. Een 
laatste oorzaak van de moeizame verhouding tussen beide groepen was 
dat de organisatiestructuur van de patriotten niet geschikt was voor Jo-
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den; de schutterijen stonden niet open voor niet-poorters, onder wie 
dus Joden, en exerceerden bovendien vaak op sabbat.79

 In 1795, acht jaar na de stadhouderlijke herstelling, was de verhouding 
tussen Joden en patriotten nog steeds allerminst goed te noemen. Het 
juichende Joodse onthaal van de Pruisen en opstootjes tussen orangisti-
sche Joden en patriotten in 1787 hadden bij ‘het patriotse voetvolk’ die-
pe sporen nagelaten.80 Maar er was wel het een en ander veranderd. Pa-
triotten die na 1787 waren uitgeweken naar Noord-Frankrijk maakten 
daar mee hoe de voorheen zwaar gediscrimineerde Franse Joden in 1791 
de status van gelijkberechtigde staatsburgers kregen. Dat paste in de 
verlichte gelijkheidsidealen van de Franse Revolutie, die ook in de jaren 
tachtig al door de patriotse voorhoede werden aangehangen.81 Met de 
gelijkberechtiging van de Franse Joden werden veel uitgeweken patriot-
ten – die samen de elite van de beweging vormden en zich inmiddels ‘Ba-
taven’ noemden – gesterkt in hun verlichte opvattingen. In 1795 deden 
zij een greep naar de macht in Nederland. In een winter, die qua koude 
deed denken aan die van 1784, kon een gecombineerde troepenmacht 
van de Franse armee en het ‘Bataafse Legioen’ over de bevroren rivieren 
opstoten naar het noorden. Binnen de kortste keren maakte dit leger een 
einde aan de roemruchte Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 
Stadhouder Willem v vluchtte naar Engeland en in Den Haag stichtten 
de nieuwe machthebbers op 19 januari 1795 de Bataafse Republiek, die 
in feite niets anders was dan een Franse vazalstaat.82

 Nu konden de verlichte Bataven hun idealistische denkbeelden over 
gelijkberechtiging, en dus ook over de toekenning van burgerrechten 
aan de Joden, in praktijk brengen. Dat was makkelijker gezegd dan ge-
daan. Zoals uit het voorgaande bleek, waren de Joden beslist niet po-
pulair bij een groot deel van de patriotten. Iemand als de politiek geën-
gageerde Amsterdamse professor J.H. van Swinden bijvoorbeeld vroeg 
zich hardop af waarom je burgerrechten zou verlenen aan mensen van 
wie hun godsdienst het niet toestond om te trouwen met christenen.83

 Het was maar zeer de vraag of de Joden, ondanks het besluit van de 
Staten-Generaal uit 1657, niet toch als vreemdelingen moesten gelden. 
Een discussie binnen de Provisioneele en – vanaf 1 maart 1796 – Natio-
nale Vergadering was het gevolg. Daarbij probeerden achter de scher-
men allerlei groeperingen pressie uit te oefenen.
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 Een van deze groeperingen was de Joodse gemeenschap zelf. Die was 
allerminst eensgezind. Vooral de parnasiem van beide Joodse gemeen-
ten waren bang om hun autoriteit te verliezen.84 Nu waren ze nog leiders 
van hun ‘Natie’, maar ze vreesden dat zij zich in de toekomst als kerkbe-
stuurders bij de Nederlandse overheid zouden moeten verantwoorden 
voor hun beleid.85 Andere ontwikkelde, zichzelf verlicht noemende Jo-
den zagen in het nieuwe bewind echter een uitgelezen kans om de staat-
kundige positie van de Joden in Nederland te verbeteren. Een van hen 
zijn we in het voorgaande al tegengekomen: Jacob Sasportas, de voor-
aanstaande bankier die jaarlijks Joseph d’Oliveira’s 160 gulden contri-
butie voor het oudemannenhuis betaalde. Samen met zijn Hoogduitse 
geestverwanten Mozes Salomon Asser, Hartog de Hartog Lémon en 
Herman Bromet richtte hij op 11 februari 1795, vrijwel onmiddellijk na 
de Bataafse Revolutie, een verlicht genootschap op: Felix Libertate. Het 
was een soort actiegroep die de gelijkheid van mensen nastreefde, onge-
acht geloof of afkomst. De oprichters stelden zich tot doel om weerstan-
den tegen gelijkberechtiging van Nederlandse Joden bij zowel traditio-
nele Joden als christenen uit de weg te ruimen.86

 Hierbij werden de genootschapsleden niet alleen geïnspireerd door 
de Verlichtingsbeweging die uit Frankrijk overgekomen was, maar ook 
door de internationale, Joodse Verlichtingsbeweging: de Haskala. Die 
was omstreeks 1770 ontstaan in de kring van denkers rond de beroemde 
filosoof Moses Mendelssohn (1729-1786).87 Deze verlichte Duitse Joden 
(maskiliem) stonden een beschavingsideaal voor: de nog niet ontwik-
kelde Joodse onderklasse moest worden opgevoed. Ze pleitten dan ook 
voor ingrijpende hervormingen in het Joodse onderwijs. Scholen moes-
ten meer nadruk leggen op niet-Joodse vakken, en het Jiddisch inwisse-
len voor onderwijs in de landstaal en het Hebreeuws. Verder wilden ze 
de voor Joden gangbare beroepsstructuur doorbreken en streefden ze 
naar meer decorum in de Joodse eredienst – stuk voor stuk hervormin-
gen die aanpassing aan de niet-Joodse wereld zouden bespoedigen.88

 De Nationale Vergadering discussieerde lang over de vraag of Jo-
den als Nederlandse inwoners en dus als burgers moesten worden be-
schouwd, of dat ze vreemdelingen waren – ‘een afzonderlyk Volk, het 
geen nog aanspraak maakt op Palestina als zyn waar Vaderland’.89 Een 
commissie van afgevaardigden realiseerde zich dat zelfs de meest ver-
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lichte geesten van de afgelopen eeuw, mensen als Rousseau en Voltaire 
– die in dit verband al in de inleiding is aangehaald –, de Joden allerminst 
een warm hart toedroegen.90 Het was bovendien zo ‘dat er veel aansto-
telyks, en zelfs iets is dat afkeer wekt in de houding, de taal, de morsig-
heid en andere verkeerde hebbelykheden van vele Joden’. Maar, conclu-
deerde de commissie eveneens: ‘Dit alles is in zyn aard toevallig, en dus 
allengskens te herstellen en afteleggen.’91 Ook andere tegenargumenten, 
zoals de angst dat de toekenning van burgerschap zou leiden tot een nog 
grotere instroom van Oost-Europese Joden – en dus voor een hevige 
toename van concurrentie op de arbeidsmarkt –, werden van tafel ge-
veegd. Gelijkberechtiging van Joden was nu eenmaal een consequentie 
van de scheiding van Kerk en Staat, aldus de Bataven. Bovendien had-
den de Fransen duidelijk gezegd dat de Bataven een voorbeeld moesten 
nemen aan de emancipatie van de Joden in Frankrijk.92

 Uiteindelijk werd op 2 september 1796 het volgende beroemde de-
creet aangenomen:

Geen Jood zal worden uitgeslooten van eenige rechten of voordeelen, die 
aan het Bataafsch Burgerregt verknogt zyn, en die hy begeeren mogt te 
genieten, mits hy bezitte alle die vereischten, en voldoet aan alle die voor-
waarden, welken by de algemeene Constitutie van iederen actieven Bur-
ger van Nederland gevorderd zullen worden.93

Twee eeuwen na de eerste vestiging van de Joden in Nederland was de 
‘Gelykstaat der Joden’ verzekerd. Het betekende een keerpunt: de po-
litieke emancipatie van de Joden was afgerond. Van getolereerde leden 
van de Joodsche Natie waren zij individuele burgers met dezelfde rech-
ten en plichten als alle andere Nederlandse onderdanen geworden. Jo-
den mochten zich bijvoorbeeld voortaan in alle Nederlandse steden en 
dorpen vestigen. Maar het betekende niet dat de Joden ineens volledig 
waren geëmancipeerd; de ruim vierduizend Portugese en circa twintig-
duizend Hoogduitse Joden in Amsterdam vormden – ondanks alle in-
terne tegenstellingen – nog steeds vrij homogene groepen, die op soci-
aal gebied niet veel met de Nederlandse bevolking van doen hadden.94 
Het sociale emancipatieproces moest nog beginnen.95

 Met de ondertekening van het decreet veranderde er voor iemand als 
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Abraham Jessurun d’Oliveira in de praktijk dan ook vrij weinig; het da-
gelijks leven van de oude mannen van Mishenet Zequenim ging gewoon 
door. Maar voor Abrahams vele nakomelingen wijzigde op den duur 
veel. In de loop van de negentiende eeuw gingen zij zich naast ‘Sefar-
disch’ en ‘Joods’ geleidelijk aan ook steeds meer ‘Nederlands’ voelen.

Isaac en Abraham d’Oliveira in de eerste post-Emancipatieperiode

Sommige kinderen hebben het ongeluk dat ze in een moeilijke tijd, in 
een armzalige omgeving en onder miserabele omstandigheden wor-
den geboren. Tegenwoordig zouden zij ‘kansarme jongeren’ worden ge-
noemd. Abrahams zoon Isaac Jessurun d’Oliveira (1787-1857) was zo’n 
kind. Hij werd geboren in het rumoerige jaar van de burgeroorlog tus-
sen patriotten en orangisten. Gedurende zijn hele jeugd zou de poli-
tieke situatie in Nederland instabiel zijn, en de situatie van de Joden in 
de samenleving onzeker. De armoede in de Sefardische buurt waar hij 
opgroeide was onmiskenbaar.96 Daar kwam nog bij dat hij een buiten-
echtelijke zoon was, en dat zijn moeder Rachel Saqui – anders dan zijn 
vader – afkomstig was uit een familie die tot de armste van de Portu-
gees-Joodse gemeenschap had behoord.
 Mensen die onder dit soort omstandigheden opgroeien, laten door-
gaans weinig bronnen na die een inkijk in hun leven kunnen verschaf-
fen. Het is sowieso ingewikkeld om greep te krijgen op de Amsterdamse 
Portugees-Joodse gemeenschap in de Frans-Bataafse tijd (1795-1813) en 
in de eerste helft van de negentiende eeuw. De deplorabele staat van de 
gemeente is aan het archief af te lezen: administraties stopten, besluiten 
werden nog maar vluchtig en slordig genoteerd. Toch komt bastaard-
zoon Isaac in deze periode een paar keer in de archieven voor.
 We komen hem zelfs al op heel jonge leeftijd tegen: op 4-jarige leeftijd 
ontving hij een jas ter waarde van 2,5 gulden van de charitatieve vereni-
ging Vestiaria dos Talmidim (Kleren voor de Leerlingen).97 Isaac ging 
namelijk in 1791 voor het eerst naar de Portugees-Joodse lagere school, 
die al in 1616 door de vereniging Talmud Thora (Studie der Wet) was 
opgericht om het onderwijs voor de Sefardische jongeren te verzor-
gen.98 Hij kwam daar in de klas van de rabbijn Abraham Haim Lopes 



93

Arias, die rond de vijfendertig leerlingen onder zijn hoede had. Die kin-
deren waren niet allen even oud als Isaac; het was goed mogelijk om ja-
renlang in dezelfde klas te blijven zitten. De lagere school, gevestigd in 
de bijgebouwtjes van de snoge, had naast rabbijn Arias ook nog twee 
andere rabbijnen in dienst: rabbijn Jacob Haim Mendes da Solla gaf les 
aan een klas van ongeveer twintig kinderen, rabbijn Abraham Isaac de 
Torres onderwees de tien meest begaafde leerlingen. Allen kregen les 
in het Hebreeuws lezen en schrijven, en in de beginselen van de Tenach 
(Hebreeuwse Bijbel).99 De leerlingen van De Torres maakten kans om 
na hun lagereschoolopleiding door te stromen naar het beroemde rab-
bijnenseminarium Ets Haim (Boom des Levens). Deze hogere onder-
wijsinstelling werd sinds 1637 gefinancierd door een gelijknamige broe-
derschap en had een grote bijdrage geleverd aan het prestige van de 
Amsterdamse Sefardische gemeente in de zeventiende eeuw.
 Isaac behoorde niet tot de begaafde leerlingen. Wel bleef hij jarenlang 
de lessen van rabbijn Arias bezoeken. Dat valt op te maken uit het feit 
dat hij in totaal zes jassen ontving van Vestiaria dos Talmidim, waar-
van de laatste in 1803 werd uitgereikt.100 Hij was toen al zestien jaar – de 
maximumleeftijd voor de lagere school. Een religieuze vervolgopleiding 
bij Ets Haim, waar de studenten geldelijke toelages en beloningen ont-
vingen, zat er voor Isaac niet in; hij werd pakhuisknecht. Hij moest hard 
werken om het hoofd boven water te houden, een vrouw te trouwen en 
een gezin te stichten. Uiteindelijk had hij succes. In 1811 huwde hij de 
vier jaar oudere weduwe Mirjam Penha. In tegenstelling tot de Hoog-
duitse echtgenote van Isaacs vader was zij ‘gewoon’ van Sefardische af-
komst. Met haar eerste man had ze een kind gekregen, dat vroegtijdig 
was gestorven. Het stond een huwelijk met Isaac niet in de weg.101

 Wel van invloed op het huwelijk van Isaac en Mirjam was het feit dat 
Isaac de zoon was uit een buitenechtelijke relatie van zijn moeder. Hij 
was een mamzer (bastaard), en volgens de Bijbel was een huwelijk tus-
sen een mamzer en een Joodse man of vrouw verboden, maar als het 
toch werd gesloten zou het wel een geldig huwelijk zijn.102 In de praktijk 
kwam het erop neer dat het huwelijkscontract tussen Isaac en Mirjam 
– in tegenstelling tot bij een ‘normaal’ huwelijk – niet door een rabbijn 
werd ondertekend, maar slechts door twee getuigen.103

 Na hun huwelijk vestigden Isaac en Mirjam zich op de Lange Hout-
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straat op Vlooyenburg – midden in de arme Jodenbuurt. De ruimte was 
er schaars, de appartementen vol met krioelende kinderen. In het huis-
houden van Isaac en Mirjam viel de drukte nog enigszins mee. Tussen 
1811 en 1828 baarde Mirjam weliswaar negen kinderen, maar van hen 
overleden de drie dochtertjes binnen één maand en twee zoontjes bin-
nen respectievelijk vijf en tweeëntwintig maanden. Slechts vier zonen 
bleven in leven: Abraham (1811), Joseph (1816), Elias (1820) en Raphaël 
(1828). In tegenstelling tot hun vader waren zij ruim na het Emancipatie-
decreet van 1796 geboren. In een aantal belangrijke opzichten kregen ze 
dan ook een ander soort opvoeding dan de Sefardische jongetjes uit de 
zeventiende en achttiende eeuw hadden gehad.
 In de eerste jaren na de Emancipatie was op onderwijsgebied niet te 
merken dat er iets aan de status van de Joden was veranderd; het sys-
teem bleef gelijk. Dat hield in dat de Sefardische kinderen uit welgestel-
de families thuis privéonderwijs kregen. Sommigen van hen werden 
vervolgens naar de Franse of Latijnse school gestuurd om zich voor te 
bereiden op een internationale handelscarrière. De meest intelligente 
jongeren konden zelfs studeren aan de universiteit, waar ze doorgaans 
een studie medicijnen volgden. Aan de kinderen uit armere families – 
zoals de D’Oliveira’s – was weinig maatschappelijk onderwijs voorbe-
houden. Veel armlastige ouders lieten hun kroost sowieso liever werken 
dan naar school gaan. De scholieren die wel de lagere school bezochten 
kregen weliswaar onderwijs in enkele seculiere vakken, maar de hoofd-
moot bestond uit religieuze lessen. Slechts de besten onder hen konden 
vervolgens hoger godsdienstonderwijs volgen op het rabbijnensemina-
rium.104

 Maar in 1806 en 1813, in de Franse tijd, werden overheidsmemoran-
da gepubliceerd waarin stond dat de Joodse scholen ‘bijna zonder eni-
ge uitzondering in de slechtste staat’ waren, namelijk ‘een verwaarloos-
de en verwerpelijke staat’.105 De schoolinspecteurs doelden vooral op de 
abominabele kwaliteit van de Asjkenazische scholen, maar ook de Se-
fardische scholen waren sterk achteruitgegaan.106 Toen in 1815 koning 
Willem i aantrad als vorst van het nieuwgevormde Koninkrijk der Ne-
derlanden, maakte hij meteen van onderwijsbeleid een speerpunt. Be-
halve dat de kwaliteit van de Joodse scholen te wensen overliet, zag hij 
in onderwijs namelijk een middel om de samenhang onder de bevolking 
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te bevorderen, onder meer door de Nederlandse taal algemeen te on-
derwijzen. Ook kon het de jeugd bekendmaken met de ‘algemene zede-
lijke en maatschappelijke plichten’.107 Bovendien bood goed onderwijs 
aan Joodse jongeren mogelijkheden om boven hun milieu uit te stijgen – 
het was het emancipatiemiddel bij uitstek.108 Maar dan moest het onder-
wijssysteem wel verbeterd worden. De centralistisch en autoritair inge-
stelde nieuwe koning had daartoe alle mogelijkheden.109

 In een aantal jaren was de bestuursstructuur van Joods Nederland na-
melijk veranderd van een verzameling van losse, zelfstandige gemeentes 
in een gecentraliseerde, hiërarchische organisatie. Dat proces was be-
gonnen met de komst van Lodewijk Napoleon in 1806. Deze eerste ko-
ning van Holland organiseerde de Joodse bevolkingsgroep naar Frans 
model. Hij richtte een ‘Opperconsistorie’ op, waaraan alle consistoriale 
synagogen – gemeenten met meer dan 1500 leden – onderworpen wa-
ren.110 Alle synagogen, behalve de Sefardische. Die waren erg gesteld op 
hun bijzondere identiteit en wilden niet met Hoogduitse Joden in één 
organisatie worden opgenomen.111 Dat standpunt was helemaal in over-
eenstemming met de lijn die de Sefardiem in de zeventiende en acht-
tiende eeuw ten opzichte van de Asjkenaziem hadden gevolgd: ze bena-
drukten zo veel mogelijk de verschillen tussen beide geloofsgemeenten 
om een eigen collectieve identiteit te behouden.112 Maar met de inlijving 
van Nederland bij Frankrijk in 1810 moesten de Sefardiem er toch aan 
geloven. Het Opperconsistorie werd vervangen door vier regionale con-
sistories (Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Leeuwarden) die waren 
onderworpen aan het Consistoire Central in Parijs. Ook de Sefardiem 
maakten deel uit van deze structuur, al kregen ze de status van synago-
gue particulière. Voor het eerst sinds de stichting van de K.K. de Talmud 
Torah waren de parnasiem niet meer de onbetwiste leiders van de Por-
tugese gemeente. Dat bleef zo na de val van keizer Napoleon. Onder 
de nieuwe koning Willem i kwam er een ‘Hoofdcommissie tot Zaken 
der Israëliten’, een landelijke commissie onder toezicht van de minister 
voor Erediensten die tot taak had het overheidsbeleid ten aanzien van 
de Joden in Nederland uit te voeren – ook ten aanzien van de Portugees-
Joodse gemeente van Amsterdam, die als een van de zogeheten ‘Hoofd-
synagoges’ rechtstreeks onder de Hoofdcommissie ressorteerde.113 De 
Hoofdcommissie zou tot 1870 blijven bestaan en een belangrijke factor 
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worden in de centralisering van de Joodse gemeenschap. Ook Portuge-
se Joden bevonden zich in de gelederen; aanzienlijke Portugezen waren 
zelfs opvallend vaak vertegenwoordigd in de besturen, en de voorma-
lige Sefardische lijfarts van Lodewijk Napoleon, dr. Immanuel Capado-
ce, was de eerste voorzitter.114

 Capadoce kreeg het druk, want zoals gezegd ging Willem i voortva-
rend aan de slag. Met een aantal Koninklijke Besluiten in 1817 voerde hij 
enkele grote veranderingen door op onderwijsgebied. Voortaan moes-
ten alle scholen vallen onder de door de overheid ingestelde schoolin-
spectie, en dus niet meer onder het bestuur van de kerkgemeente.115 Er 
kwamen openbare armenscholen, waar behoeftige kinderen werden 
opgevoed in ‘alle maatschappelijke en christelijke deugden’. Ook Jo-
den moesten hun kinderen naar deze scholen sturen, maar omdat in de 
praktijk die maatregel tot verzet leidde – veel openbare scholen zagen 
niet graag Joodse kinderen komen, en andersom schrokken traditionele 
Joden ervoor terug hun kinderen naar scholen te sturen waar christelij-
ke deugden werden onderwezen – kregen de Joden een uitzonderings-
positie.116 Joden mochten eigen armenscholen oprichten met subsidie 
van de overheid, op voorwaarde dat de lessen in het Nederlands werden 
gegeven en dat de leerlingen ten minste de helft van de tijd les kregen in 
seculiere vakken (taal, rekenen, vaderlandse geschiedenis). De rest van 
de tijd mocht worden besteed aan Joodse vakken als Hebreeuws, Bijbel-
vertaling en Joodse kerkgeschiedenis. Voor meisjes gold dat ze tot op 
zekere hoogte het onderwijs van de jongens volgden, maar dat ze een 
‘praktischer’ opleiding kregen die meer gericht was op de Joodse ritue-
len en op vaardigheden als naaien en breien.117 Toch een belangrijke ver-
betering ten opzichte van de pre-Emancipatieperiode, waarin geen ge-
organiseerd Sefardisch meisjesonderwijs bestond en vrouwen zo veel 
mogelijk binnenshuis werden gelaten.118

 Vooruitlopend op de veranderingen van 1817 had de Portugees-Jood-
se gemeente in 1814 de lagere school verruild voor een armenschool, 
waarop ook maatschappelijk onderwijs een belangrijke plaats kreeg.119 
Aangezien de oudste zoon van Isaac en Mirjam vijf maanden na hun hu-
welijk in 1811 was geboren, was deze Abraham Jessurun d’Oliveira dus 
een van de eerste Sefardische jongens die les kregen volgens het nieuwe 
systeem. Hij was de eerste D’Oliveira die door de staat gesubsidieerd 
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onderwijs kreeg in – onder andere – het lezen en schrijven van Neder-
lands – een belangrijke voorwaarde voor integratie in de samenleving.
 Vanuit de conservatieve Sefardische achterban kwam veel kritiek op 
de onderwijsvernieuwingen. Behoudende ouders waren bang dat er 
met de invoering van de vele maatschappelijke vakken nog maar wei-
nig tijd zou overblijven voor een traditionele religieuze educatie.120 Ook 
rabbijn Aaron Cohen Carillon, docent op de armenschool, maakte zich 
zorgen over de gevolgen van het nieuwe onderwijssysteem van Willem 
i. Het viel hem op dat de Portugees-Joodse kinderen een minder gede-
gen religieuze opleiding kregen dan voorheen. Tegelijkertijd merkte hij 
dat er onder hen veel animo was om door te studeren op het seminari-
um. Dat had overigens veelal een praktische reden: alleen op die manier 
was het mogelijk om de dienstplicht – een weinig populaire consequen-
tie van het Emancipatiedecreet – te ontlopen. Daarom stelde hij in het 
najaar van 1823 aan de regenten van Ets Haim voor om een zogenoemde 
‘tussenschool’ op te richten, als vervolg op de armenschool.121 De jon-
geren zouden zich op deze school moeten toeleggen op twee hoofdza-
ken: het vertalen van de Bijbel vanuit het Hebreeuws in het Portugees en 
het bestuderen van de Toracommentaren van de middeleeuwse rabbijn 
Schlomo ben Jitschak (‘Rasji’). Pas als ze hierin duidelijke vorderingen 
hadden gemaakt, zouden ze in aanmerking kunnen komen voor een ver-
dere religieuze opleiding aan Ets Haim.
 De regenten toonden zich ingenomen met het plan van Carillon. Het 
mes sneed namelijk aan twee kanten. De leerlingen hoefden niet bang 
te zijn om opgeroepen te worden voor de nationale militie, want ze leer-
den door en konden dus worden beschouwd als studenten. Tegelijker-
tijd werd het seminarium niet opgescheept met studenten die nog niet 
het vereiste niveau hadden bereikt.122 Op 1 januari 1824 opende de tus-
senschool van Aaron Carillon haar deuren. De school had vijftien leer-
lingen, allen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar, van wie er tien een maan-
delijkse toelage van 3 gulden kregen om te kunnen studeren. De vijf 
jongste leerlingen kregen (nog) geen toelage – zij moesten zich eerst 
bewijzen. Onder deze groep bevond zich de 12-jarige Abraham Jessu-
run d’Oliveira.123 Maar niet voor lang. Hij was namelijk de eerste die af-
haakte; binnen een jaar ging hij alweer van school af.124 Blijkbaar had hij 
meester Carillon niet kunnen overtuigen van zijn kwaliteiten, of moest 
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hij zijn armlastige ouders helpen de kost te verdienen.
 Na een paar jaar als straatventer te hebben gewerkt – van oudsher hét 
beroep van het Hoogduits-Joodse proletariaat – was het in januari 1830 
voor Abraham tijd om zich, alweer als eerste van zijn familie, aan te mel-
den voor de dienstplicht. Die dienstplicht was door keizer Napoleon in-
gevoerd en door koning Willem i in stand gehouden; het bijeenbrengen 
van mannen met verschillende religies en achtergronden kon bevorde-
rend werken voor de door hem zo vurig verlangde nationale eenheid.125 
Omdat Joden inmiddels staatsburgers waren, moesten ook zij zich aan-
melden.126 Maar of je ook daadwerkelijk onder de wapens moest, hing 
van de jaarlijkse loting af. In het lotingsregister van 1830 komen we en-
kele bijzonderheden over Abraham tegen.127 Zijn lengte was bijvoor-
beeld 1,68 meter – 11,5 centimeter te lang om te worden afgekeurd van-
wege een te gering postuur.128 Ook is uit Abrahams inschrijving op te 
maken dat hij nog bij zijn ouders woonde. Die waren inmiddels van 
Vlooyenburg verhuisd naar de Kerkstraat, waar veel arme Joden woon-
den.129

 Abraham werd ingeloot. Dat betekende een diensttijd van vijf jaar, 
waarvan de dienstplichtigen in de praktijk de eerste anderhalf jaar on-
der de wapenen waren. In de drieënhalf jaar daarna moesten ze meest-
al nog één of twee keer zes weken op herhaling.130 Met zijn inloting zal 
Abraham waarschijnlijk niet blij zijn geweest. Afgezien van het feit dat 
de dienstplicht sowieso al impopulair was, had het tijdstip van indienst-
treding bijna niet ongunstiger kunnen vallen: 1830 was het jaar van de 
Belgische Opstand. Gefrustreerd door het bemoeizuchtige koning-
schap van Willem i en ontevreden met hun positie in het Koninkrijk der 
Nederlanden begonnen de Zuidelijke Nederlanden een onafhankelijk-
heidsstrijd tegen de Noordelijke Nederlanden.131 Het is waarschijnlijk 
dat Abraham deel uitmaakte van het 12.000 soldaten tellende regerings-
leger van prins Frederik, dat in september 1830 in Brussel een smade-
lijke nederlaag leed tegen Belgische opstandelingen. Wellicht nam hij 
een jaar later ook deel aan de Tiendaagse Veldtocht, die in militair op-
zicht weliswaar succesvol was, maar de uiteindelijke afscheiding van de 
Belgen niet kon tegenhouden.132 Of hij echt meevocht of niet, door zijn 
diensttijd werd Abraham gedwongen om dagelijks – en vierentwintig 
uur per dag – om te gaan met niet-Joden. Het kan bijna niet anders dan 
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dat hij met hen een gevoel van lotsverbondenheid deelde. In de roerige 
jaren 1830-1831 liepen de dienstplichtigen allemaal het risico om hun le-
ven te moeten geven voor het (noordelijke deel van het) vaderland.
 Terug in de maatschappij ging Abraham als eerste lid van zijn familie 
de artistieke kant op: hij werd dansmeester. De overstap van straatver-
koper naar artiest kwam vaker voor. Straatventers bedachten creatieve 
manieren om hun waar aan de man te brengen, bijvoorbeeld door liedjes 
te zingen of een kunstje te vertonen.133 Zo vormde het venten een prak-
tische leerschool voor een loopbaan in de theaters en danszalen. Om-
dat Abrahams zoons dezelfde richting op zouden gaan, komen we in 
het volgende hoofdstuk nog uitgebreid terug op de negentiende-eeuwse 
(Joodse) entertainmentsector in Amsterdam.
 Abraham was niet alleen het eerste familielid dat door de staat gesub-
sidieerd maatschappelijk onderwijs kreeg, in dienst ging en in de crea-
tieve sector zijn brood verdiende, maar ook degene die als eerste ‘legaal’ 
met een Asjkenazische vrouw trouwde. Zijn gelijknamige grootvader 
was in 1777 nog tegen de officiële regels van zijn gemeente met Sara 
Hartog getrouwd, maar inmiddels waren de tijden veranderd. De par-
nasiem van de Portugees-Joodse gemeente hadden met pijn in hun hart 
ingezien dat ‘gemengde huwelijken’ tussen Sefardiem en Asjkenaziem 
niet meer tegen waren te houden; er waren te veel Sefardisch-Asjkenazi-
sche koppels die wilden trouwen en tegelijkertijd lid wilden blijven van 
hun geloofsgemeente. Op 15 januari 1810 sloten de parnasiem daarom 
een concordaat met de Asjkenazische zustergemeente: voortaan was 
het mogelijk om als Portugese man te trouwen met een Hoogduitse 
vrouw. Zij zou dan tot de Portugees-Joodse gemeente gaan behoren, en 
als ze vervolgens kinderen kreeg zou ze zelfs altijd in de gemeente kun-
nen blijven; anders zou ze bij de dood van haar man weer moeten terug-
keren naar haar oorspronkelijke, Asjkenazische gemeente. Hetzelfde 
gold omgekeerd voor Sefardische vrouwen die een Asjkenazische man 
wilden huwen.134

 Het concordaat betekende een belangrijke stap in de vermenging van 
de beide Joodse bevolkingsgroepen. Gemengde huwelijken kwamen 
– ondanks de beweringen tijdens de Aktie Portugesia – vanaf dit mo-
ment meer en meer voor. Dit neemt niet weg dat gemengde huwelijken 
door de conservatieve Sefardische elite nog lange tijd niet als respecta-
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bel werden gezien. Zo weigerde de chacham om dit soort huwelijken in 
te zegenen, en werd bij de hascaba (gebed voor de zielenrust) van een 
overleden gemengd gehuwde vrouw nog tot 1833 haar Asjkenazische 
meisjesnaam expres niet uitgesproken.135 Maar Abraham zal daar niet 
van wakker hebben gelegen. Hij was dankbaar voor de mogelijkheden 
die de liberalisering van het gemeentelijk huwelijksrecht hem bood: op 
12 november 1834 trouwde hij met zijn Hoogduitse bruid, de 25-jarige 
Grietje Levee.

De wording van een chazan

Met zijn opleiding in Nederlandse en profane vakken op de armen- en 
tussenschool, zijn werk als venter en dansmeester, zijn inloting als sol-
daat in de nationale militie en zijn gemengde huwelijk was Abraham Jes-
surun d’Oliveira een echte representant van de eerste post-Emancipa-
tiegeneratie. Aan hem is te zien dat in de eerste helft van de negentiende 
eeuw de grenzen tussen ‘Sefardisch’ en ‘Asjkenazisch’ langzaam ver-
vaagden, en dat Joden stukje bij beetje meer onderdeel van de Neder-
landse samenleving werden dan hun (voor)ouders – precies zoals Wil-
lem i het graag zag.
 Hoewel Abraham duidelijk over de schutting van zijn eigen geloofs-
gemeenschap keek, bleef het in het begin van de negentiende eeuw ook 
mogelijk om een leven geheel in dienst van de eigen gemeente te lei-
den. Dat was het geval met zijn vijf jaar jongere broer Joseph Jessurun 
d’Oliveira. Ook hij vervolgde na de armenschool zijn opleiding op de 
tussenschool van Aaron Cohen Carillon. In tegenstelling tot zijn broer 
en zijn vader was hij een talentvolle leerling; al snel kreeg hij de toelage 
van 3 gulden per maand toegekend ter stimulering van zijn studie.136 Jo-
seph zelf wilde ook graag doorleren. In 1832 verzocht hij de regenten 
van Ets Haim of hij, als 16-jarige student, de lessen van de medras pe-
queno (kleine leerschool) van het seminarium mocht bijwonen. Deze 
school had eeuwenlang uit twee of drie klassen bestaan, maar aan het 
begin van de negentiende eeuw was dit aantal teruggebracht tot één klas 
met twaalf studenten – alweer een teken van de achteruitgang van de 
eens zo befaamde opleiding. Aan studenten van de kleine medras wer-
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den vooral de boeken van de profeten, de Gemara (commentaren van 
geestelijken op de mondelinge uitleggingen van de Tora) en Hebreeuw-
se grammatica onderwezen. De seminaristen verschilden sterk in leef-
tijd; de meesten waren onder de 25, maar er zaten ook ouderen op de 
kleine medras.137 De uit Saloniki afkomstige immigrant Jeudah Raha-
mim (1736-1830) bijvoorbeeld zou bijna tot het einde van zijn lange le-
ven naar deze school komen – studie op Ets Haim diende voor hem puur 
als middel om zichzelf te ontplooien, en niet om een religieuze carri-
ère te starten. Maar andere studenten waren juist uitgesproken ambi-
tieus. Benjamin Cohen Carillon, de zoon van de oprichter van de tus-
senschool, verzocht de regenten bijvoorbeeld binnen een jaar liefst vier 
keer of hij als toehoorder kon worden toegelaten tot de medras grande 
(grote leerschool), waar de top van de Amsterdamse Sefardische geeste-
lijkheid studeerde. Vier keer werd zijn schriftelijke verzoek afgewezen; 
de regenten vonden elke keer dat hij nog niet toe was aan deze stap. We 
zullen Benjamin Cohen Carillon in het volgende hoofdstuk nog tegen-
komen.
 Als toehoorder en later student van de kleine medras komt Joseph 
Jessurun d’Oliveira regelmatig voor in de notulenboeken van de regen-
ten van Ets Haim. De docenten moesten het bestuur namelijk nauwge-
zet op de hoogte houden van de aanwezigheid, het gedrag en de presta-
ties van hun seminaristen. Op basis van deze rapportages bepaalden de 
regenten welke studenten beloningen ontvingen, en van wie eventueel 
(een deel van) de aspacoth (maandgelden) als boete werd ingehouden. 
Op 2 april 1835 bijvoorbeeld deed rabbijn Ferreres, de ros (hoofd) van 
de kleine medras, verslag aan de regenten van de vorderingen van drie 
studenten van zijn school: ‘Van de drie candidaten Penha, Furtado & 
Oliveira heeft Oliveira de meeste bewijzen van vlijt aan de dag gelegd, 
doch is zijn adsistentie [aanwezigheid] in de Klijne [sic] Medras zeer 
slecht geweest.’138 Hierop besloten de regenten aan geen van de jongens 
een geldelijke beloning te geven. Joseph had er op grond van zijn pres-
taties eigenlijk wel een verdiend, maar hij had de lessen te vaak aan zich 
voorbij laten gaan.
 Talentvol, maar met een gebruiksaanwijzing. Zo komt Joseph in zijn 
jonge jaren naar voren in de verslagen. Hij kon nogal eens driftig wor-
den – een karaktertrek die bij de D’Oliveira’s wel vaker voorkwam. Be-
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gin 1834 meldde een van zijn leraren aan de regenten zelfs dat Joseph 
d’Oliveira zich bij het psalmzingen139 ‘zoo slecht gedragen heeft & zich 
dusdanig heeft uitgelaten, dat hij [de docent] ten einde raad de goede 
orde te handhaven, genoodzaakt geweest is hem de Heilige Synagoge 
te doen uitzetten’. Zijn opstandigheid ging Joseph in dit geval niet in de 
koude kleren zitten; de regenten bepaalden dat hij in hun aanwezigheid 
aan de betreffende docent zijn excuses moest aanbieden, en dat hij twee 
maanden geen toelage zou krijgen.140

 Het belonings- en boetesysteem was een manier voor de regenten om 
hun autoriteit te behouden, de orde te bewaken en de studenten van zich 
afhankelijk te maken. Maar niet alleen de studenten waren onderwor-
pen aan hun gezag, ook de docerende rabbijnen waren slechts werkne-
mers die zowel met beloningen als met berispingen en boetes in het ga-
reel konden worden gehouden. In 1832, toen Joseph nog een leerling was 
van de tussenschool, bekeken de regenten bijvoorbeeld de aantekenin-
genlijsten van meester Carillon. Op basis van deze gegevens had Joseph 
keurig aan zijn studieverplichtingen voldaan. De maandelijkse toelage 
van 3 gulden kon dus gewoon worden overhandigd, ware het niet dat een 
van de regenten ter ore was gekomen dat Joseph een dag had gespijbeld 
bij het psalmzingen. Dat kon natuurlijk niet; de regenten besloten hem 
die maand een toelage van 2 in plaats van 3 gulden uit te betalen. Tegelij-
kertijd waren de regenten niet te spreken over meester Carillon, die van 
het verzuim melding had moeten maken. Hij kreeg een ernstige repri-
mande.141

 Hoewel de jonge Joseph soms problemen had met het aanvaarden 
van autoriteit en zijn aanwezigheid nogal eens te wensen overliet, had-
den de regenten wel waardering voor zijn ontegenzeggelijke kwalitei-
ten. Regelmatig slaagde hij voor examens met lof en kreeg hij een extra 
geldelijke beloning. Ook kreeg hij in 1837 – Joseph was toen 21 jaar oud 
– vanwege zijn goede prestaties een exemplaar van de Profeten cadeau, 
ter waarde van f 5,50 (het equivalent van bijna 50 euro in onze tijd).142 
Karakteristiek genoeg moest hij bij de ontvangst van het boek wel aan 
de voorzitter van het regentencollege beloven dat hij voortaan vaker ter 
synagoge zou verschijnen.143

 Dat Joseph serieus bezig was met zijn carrière, blijkt uit een schrifte-
lijk verzoek dat hij in 1838 deed aan de regenten van Ets Haim. Hij vroeg 
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hun of ze behulpzaam wilden zijn bij ‘het aanleeren van hoogere maat-
schappelijke kundigheeden om verheven te kunnen worden tot de post 
van Bahal Darsan’. Baäl darsjan was de laagste van de drie graden van 
godsdienstonderwijzer, waarvoor ook kennis van niet-religieuze vak-
ken was vereist.144 Deze kon hij niet leren op het godsdienstig seminari-
um; vandaar dat hij een aanvullende opleiding moest volgen. Ter afslui-
ting van deze opleiding volgde een landelijk examen, wat een uitvloeisel 
was van de centralisering van het Joodse onderwijssysteem onder Wil-
lem i. Joseph zelf was bereid om gedurende twee jaar de helft van zijn 
maandgelden aan de kosten van het maatschappelijk onderwijs te be-
steden, als Ets Haim tenminste de andere helft – 55 gulden – zou beta-
len. Geen gering bedrag, maar nadat Joseph de regenten nog eens per-
soonlijk van zijn ambitie had verwittigd, stemden ze unaniem in met 
zijn voorstel.145 Het was natuurlijk ook in hun belang dat de Sefardische 
jeugd geschikte docenten voor de klas kreeg. Joseph beschaamde het 
vertrouwen van de regenten niet: al ruim een jaar later maakte het Alge-
meen Handelsblad bekend dat Joseph, samen met één Sefardische en zes 
Asjkenazische medekandidaten, was geëxamineerd en toegelaten tot de 
bewuste rang van godsdienstonderwijzer.146

 De status van baäl darsjan opende perspectieven voor Joseph. Hij 
kon een baan krijgen bij Aby Jetomim (Vader der Wezen), het jongens-
weeshuis van de Portugees-Joodse gemeente aan de ‘Breestraat nabij de 
Anthoniesluis’, de tegenwoordige Jodenbreestraat. Net zoals Mishenet 
Zequenim was deze instelling voortgekomen uit een broederschap van 
welgestelde jechiediem, bedoeld om hulpverlening – in het bijzonder 
beroepsonderwijs – te geven aan vaderloze jongens.147 Maar in 1814 was 
Aby Jetomim onder beheer van de gemeente zelf komen te staan en was 
het een echt jongensweeshuis geworden. Natuurlijk was er vanaf dat 
moment meer personeel nodig dan voorheen, en wel bij voorkeur me-
dewerkers die verschillende functies in het weeshuis konden combine-
ren. Na het behalen van zijn onderwijsgraad was Joseph de ideale kan-
didaat. Hij werd ‘vader’ van het tehuis, wat inhield dat hij tegelijkertijd 
als onderwijzer, oppasser en vertrouwenspersoon van de weesjongens 
optrad. De voormalige opstandige leerling moest er nu zelf voor zorgen 
dat de volgende generatie in het gareel bleef.
 Na zijn aanstelling bij Aby Jetomim voltrok Josephs leven zich vol-
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ledig binnen de sociale omgeving van zijn gemeente. Hij was dagelijks 
te vinden in het weeshuis, het seminarium of in de snoge, en bij zijn hu-
welijk met Lea Cohen de Lara in 1839 nodigde hij de regenten van Ets 
Haim en Aby Jetomim uit voor de plechtigheid.148 Ook bij de parnasiem 
had Joseph inmiddels een goede naam gekregen. Dat bleek vlak voor 
het feest van Rosj Hasjana (Nieuwjaar) in september 1846, toen de ge-
meentebestuurders met een probleem werden geconfronteerd. Tijdens 
de plechtige inwijding voor het nieuwe jaar is een belangrijke rol weg-
gelegd voor de tokeang, de blazer van de sjofar (ramshoorn). Volgens de 
traditionele rite moet hij het nieuwe jaar in de snoge inluiden met speci-
fieke melodieën. Dat is geen gemakkelijke opgave, zo blijkt uit memoires 
van de (twintigste-eeuwse) snogeiro A. Bueno de Mesquita:

Iedereen wist hoe moeilijk het was om de sjofar goed te blazen. Er moes-
ten afwisselend drie gevarieerde tonen geblazen worden van hoog naar 
laag, kort en lang. De laatste serie was in de laagste toonsoort en het 
moeilijkst. Die begon met een lange lage trilling en liep langzaam op tot-
dat hij op het laatst als een klaroenstoot eindigde. En de gemeente luis-
terde in spanning toe. Zou hij het halen?149

Bij de ceremonie van 1839 zou een nieuwe tokeang, Juda Cassuto, zich 
van de belangrijke taak kwijten. Een tijd tevoren had hij van de parna-
siem de speciale sjofar in ontvangst genomen waarop bij Rosj Hasjana 
altijd in de snoge werd geblazen. Maar slechts enkele weken voor aan-
vang van de plechtigheid stuurde Cassuto de sjofar weer terug naar de 
voorzitter. Hij verontschuldigde zich: hij had flink geoefend, maar was 
tot de conclusie gekomen dat hij de moeilijke melodie niet op tijd on-
der de knie kon krijgen. Hij moest dus bedanken voor de verantwoor-
delijke taak die hem was opgedragen. Een kwestie van faalangst? De 
parnasiem hadden in hun collegevergadering van 10 september 1846 in 
elk geval geen goed woord over voor de handelwijze van Cassuto. Maar 
dat leidde natuurlijk niet tot een oplossing van het probleem, en de tijd 
drong. Zou de Vader van het weesjongenshuis hen niet uit de brand kun-
nen helpen? Kennelijk had hij in het verleden wel eens blijk gegeven van 
zijn bedrevenheid op dit instrument.
 Het antwoord van Joseph Jessurun d’Oliveira was zoals dat van een 
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loyaal en ambitieus gemeentelid mocht worden verwacht: het zou hem 
‘tot eer en genoegen wezen aan Heeren Parnassim en aan de gemeen-
te van eenige dienst kunnen zijn’.150 Na enkele proeven kreeg Joseph in-
derdaad de eervolle opdracht. Hij beschaamde het vertrouwen dat in 
hem werd gesteld ook dit keer niet, want een jaar later mocht hij weer 
als tokeang fungeren.151 Zo won Joseph Jessurun d’Oliveira niet alleen 
aan sympathie bij de regenten van zijn geloofsgemeente, maar ook aan 
bekendheid bij de snogeiro’s en aan gezag bij de weesjongens uit het te-
huis.
 Zijn populariteit kwam Joseph deze periode goed van pas. Het ge-
val wilde namelijk dat in 1847 een van de twee chazaniem (voorlezers of 
voorzangers152) van de gemeente, de 56-jarige Jacob Jessurun Cardozo, 
de wens had geuit om een stapje terug te doen. Hij was tevens gemeen-
tesecretaris, en hij had de parnasiem ervan overtuigd ‘dat zijn mee-
degedeeld verlangen, niet is toe te schrijven aan de zucht tot een meer 
gemakkelijk leven, maar wel aan de ervaring dat de inspanning die hij 
reeds gedurende een geruimen tijd heeft moeten aanwenden [...] in die 
beide gewigtige posten, een merkelijk nadeeligen invloed op zijne ge-
zondheid blijft hebben’.153 Na rijp overleg in de Grote Kerkenraad – een 
gecombineerd orgaan van parnasiem en oud-parnasiem dat slechts spo-
radisch bijeenkwam en waarin alleen over de belangrijkste gemeente-
zaken werd gesproken – besloot de maämad hem te behouden als secre-
taris, maar hem ontslag te verlenen als voorzanger. Dit betekende dat 
nu een van de belangrijkste niet-bestuursfuncties binnen de gemeente 
vrijkwam; de chazaniem waren immers de sleutelbewaarders van de rij-
ke muzikale geschiedenis van de gemeenschap.154 Het was bovendien de 
enige post waarvoor alle gemeenteleden mochten stemmen – iedereen 
had er namelijk belang bij dat de wekelijkse diensten op sabbat werden 
geleid door iemand met kennis van zaken en een stem die krachtig ge-
noeg was om zelfs de aanwezigen in de achterste bankjes van de grote 
snoge te bereiken.
 De procedure ter verkrijging van een nieuwe chazan werd op vrij-
dag 30 april 1847 in gang gezet met een afkondiging in de snoge.155 Alle 
mannelijke gemeenteleden boven de 25 jaar mochten op de vrijgekomen 
post solliciteren. Twee weken later verklaarde de voorzitter dat bij hem 
drie verzoekschriften waren binnengekomen van gemeenteleden die als 
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kandidaat in aanmerking wilden komen. Ook had hij een bericht ont-
vangen van een vierde persoon, Salomon Rodriguez de Miranda, die 
hem had laten weten níét te solliciteren ‘omdat hij het niet voegzaam 
acht als mededinger op te treden met den Vader van het Weesjongens-
huis, onder wiens leiding hij een geruime tijd zijne opvoeding heeft ge-
noten’.156 Inderdaad, ook Joseph Jessurun d’Oliveira had de tijd rijp ge-
acht om een gooi te doen naar de prestigieuze functie.
 Maar het feit dat Joseph en medesollicitanten David Israel Ricardo 
en Abraham Henriquez de Souza een verzoekschrift hadden ingediend, 
betekende niet dat ze al kandidaat waren. Eerst moesten ze door het 
Beth Din – de rabbinale rechtbank – worden gescreend op hun gods-
dienstige en zedelijke gedrag. Dat was niet slechts een formaliteit. Bij 
de chazanverkiezingen van 1860 – dertien jaar later – werden bijvoor-
beeld twee sollicitanten van de race uitgesloten omdat ze in het verleden 
de sabbat, de spijswetten en de reinigingswetten hadden geschonden. 
En bij diezelfde verkiezingen werd een andere aspirant-chazan door een 
anonieme briefschrijver zwartgemaakt:

In de eerste plaats behoort hij tot de heffe des volks wien alle bescha-
ving mist. Zijne moeder, een ware gemeene hoogduitsche vrouw, staat 
bekend als een echte helleveeg die in de Kerkstraat altijd aan het hoofd 
van alle Kijf- en vechtpartijen staat. Daarenboven heeft zij zich dikwijls 
aan dieverij schuldig gemaakt [...]. En wat de sollicitant zelf betreft en al-
waar het voornamelijk op neer komt, diens zedelijk gedrag laat zeer veel 
te wenschen over daar hij een christenmensch heeft die in het Gasthuis 
haar kraam heeft uitgelegd. Het kind is overleden, doch zij is thans weder 
als dienstbode bij hem in huis.157

Interessant in dit fragment is dat de Hoogduitse afkomst van de moe-
der als een extra negatief motief voor zijn kandidatuur wordt opgevoerd 
– een teken dat de onderlinge relatie tussen Sefardiem en Asjkenaziem 
in het midden van de negentiende eeuw nog steeds gevoelig lag. Maar 
bij de verkiezingen van 1847 was er geen sprake van lastercampagnes en 
kandidaten met een dubieuze achtergrond; op de verzoekschriftindie-
ners was niets aan te merken. De parnasiem besloten hen dus alle drie 
als kandidaten voor te dragen.158
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 Nu ging de volgende fase in de chazanverkiezing van start. De kan-
didaten kregen de mogelijkheid om hun kwaliteiten te tonen aan de ge-
meente. Ze mochten een aprova (openbare proefdienst) houden in de 
snoge.159 Omdat zulke proeven maar zeer sporadisch werden gehouden 
– de chazaniem bleven meestal tientallen jaren op hun post –, vormden 
ze een groot spektakel, waarop veel snogeiro’s af kwamen. En het com-
petitie-element droeg aan de aantrekkingskracht alleen maar bij.
 Nadat de kandidaat-chazaniem bij de proeven hun beste beentje had-
den voorgezet, kon het stemmen beginnen. Alle jechiediem van de ge-
meente – in 1847 waren dat er zo’n 200 – konden een briefje met daarop 
de naam van hun favoriet inleveren in de snoge. Er was geen sprake van 
een spannende race. Het optreden van Abraham Henriquez de Souza 
was niets minder dan een afgang geweest; hij kreeg niet één stem van 
de gemeenteleden – zelfs niet van zijn familie dus. David Israel Ricardo 
had het iets beter gedaan, met 56 stemmen. Maar de overduidelijke win-
naar was Joseph Jessurun d’Oliveira, die met 127 stemmen een ruime 
twee derde meerderheid behaalde.160

 In de bestuursvergadering van 18 augustus 1847 werd Joseph bij de 
parnasiem ontboden. De voorzitter hield een ‘harttreffende’ toespraak, 
waarin hij Joseph feliciteerde en gelukwenste met zijn benoeming, 
‘voorts hem met hartelijkheid en ernst aanmanende tot de naleving zij-
ner Instruktie en de vervulling der gewigtige pligten aan zijnen Post ver-
bonden en vooral om in zijn nieuwen stand door woord en daad vrede 
en eensgezindheid bij de gemeente te onderhouden en te bevorderen’. 
Een ‘nieuwen stand’ dus: 24 jaar na het overlijden van zijn in de bedeling 
terechtgekomen grootvader Abraham was het Joseph – de zoon van een 
bastaard – gelukt zich een respectabele positie te verwerven binnen de 
gemeente. Hij liet de parnasiem dan ook weten ‘diep getroffen’ te zijn, 
waarna hij zijn dank betuigde en beloofde het vertrouwen van de ge-
meente niet te zullen beschamen.161

 Twee maanden later, op de sabbatviering van 24 oktober 1847, nam 
voorzanger Cardozo officieel afscheid van zijn functie. Die gebeurte-
nis ging niet onopgemerkt voorbij, als we de bestuursnotulen tenmin-
ste moeten geloven: ‘Treffend was deze plegtigheid en menigen man-
nelijken wang werd door tranen bevochtigd bij het zien aftreden van 
den man die meer dan 35 jaren als voorlezer de algemeene goedkeuring 
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en tevredenheid bij de uitoefening van zijnen post heeft mogen inoog-
sten en die thans diep geroerd in deze algemene blijken van deelneming 
met innigen dank de belooning voor zijn afgelegden loopbaan weet 
te waarderen.’ De volgende middag werd de nieuwe voorlezer Joseph 
d’Oliveira geïnstalleerd in een plechtige ceremonie, ter ere waarvan een 
Hebreeuws lofdicht werd geschreven.162

 Vanaf het moment van zijn aanstelling als chazan veranderde het le-
ven van Joseph d’Oliveira aanzienlijk. Zo kreeg hij de gelegenheid om 
met zijn vrouw en twee kinderen te gaan wonen in de ‘ambtswoning’ 
van de chazan, op de Nieuwe Herengracht – een duidelijke verbetering 
ten opzichte van zijn huis op de Muiderstraat, waar hij voor zijn uit-
verkiezing woonde. Ook kwam hij ineens in aanmerking voor lidmaat-
schap van broederschappen waarvan de bestuurders de leden aandroe-
gen. In 1854 werd hij bijvoorbeeld samen met zijn collega-chazan Joseph 
Mendes Chumaceiro door een van de elf bestuurders aangedragen – 
en met algemene stemmen aangenomen – als lid van het broederschap 
Meil Sedaca.163 Die stichting bestond al sinds 1735 en had als doel om 
jaarlijks ongeveer dertig winterjassen te verloten onder de circa 95 leden 
die ten minste drie jaren contributie hadden betaald. Deze leden moes-
ten voorafgaand aan de loting opgeven voor welk behoeftig gemeentelid 
de jas bij winst bestemd zou zijn. Zo lootte Joseph vanaf 1857 – drie jaar 
na zijn lidmaatschap – mee voor zijn twaalf jaar jongere broer Raphaël, 
een boekdrukker die moeite had de eindjes aan elkaar te knopen. In 1858 
viel Josephs lotnummer inderdaad in de prijzen en kreeg zijn broer dus 
een extra aanvulling op de bedeling die hij van gemeentewege al ont-
ving.164

 Door zijn gestegen prestige werd Joseph geacht om bij te dragen aan 
verschillende collectes binnen de gemeente; dat kon hij zich nu ook ver-
oorloven, want als chazan verdiende hij een behoorlijk salaris. Zo stort-
te hij zes jaar lang 3 gulden in de kas van het oudevrouwen- en zieken-
huis Mesib Nefes (Zielsverkwikking) en van de armenschool, waarop 
hij dertig jaar tevoren zelf had gezeten.165 Ook aan de extra collecte voor 
de armen tijdens de strenge winter van 1855 droeg hij zijn steentje bij.166 
Joseph draaide dus mee als een volwaardige jachied, die niet meer van 
de bedeling gebruik hoefde te maken – zoals in zijn jeugd het geval was – 
maar nu zelf de armenkas spekte.
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 Zijn verbeterde financiële positie betekende overigens niet dat hij nu 
een bemiddeld persoon was. Hij was en bleef een ambtenaar van de ge-
meente, die qua salaris in geen verhouding stond tot de Sefardische eli-
te. Maar aan de andere kant was hij wel een van de meest gerespecteerde 
religieuze figuren van de gemeente en hoeder van de traditie. De status 
van zijn functie blijkt uit een conflict dat Joseph in 1858 had met zijn as-
sistent, apuntador (aanwijzer) Emanuel de Beneditty.167 Zoals vaak bij 
geschillen binnen de gemeente draaide het hierbij om geld. De parna-
siem hadden vanaf zijn aantreden als chazan aan Joseph jaarlijks 30 gul-
den gegeven om uit te betalen aan zijn assistent, maar De Beneditty had 
altijd maar 20 gulden gekregen. Toen de apuntador achter deze gederf-
de inkomsten kwam, maakte hij bezwaar bij de bestuurders. Zij vonden 
het een ernstige zaak en keurden de handelwijze van Joseph af: hij had 
immers in totaal ongeveer 90 gulden (omgerekend bijna 1000 euro) on-
rechtmatig in zijn zak gestoken. Toch besloten zij ‘dat het niet wensche-
lijk is, de zaak met die strengheid die de regtvaardigheid zou vorderen, 
te vervolgen uit hoofde van de waardigheid aan den post van Voorlezer 
verbonden’.168 Met andere woorden, normaal gesproken zouden de par-
nasiem iemand voor dit vergrijp ernstig straffen, maar omdat het hier 
de chazan betrof maakten ze hier geen werk van – de functie van voorle-
zer mocht naar de buitenwereld toe geen schade oplopen. Joseph moest 
wel in de vergadering zijn excuses aanbieden voor zijn gedrag en daarbij 
beloven dat hij voortaan de volle 30 gulden aan De Beneditty zou uitbe-
talen. Maar van zijn ‘extra inkomsten’ hoefde hij geen cent te retourne-
ren.
 Het conflict en de daarbij behorende boetedoening bij de parnasiem 
kwamen voor Joseph tijdens een treurige periode in zijn leven. Slechts 
een paar maanden eerder was namelijk zijn vader Isaac op 70-jarige 
leeftijd overleden. Isaac, over wie niet veel meer bekend is dan dat hij 
tenminste een groot deel van zijn leven in armoede moet hebben door-
gebracht, had het laatste halfjaar van zijn leven gewoond in het oude-
mannenhuis Mishenet Zequenim, waar ook zijn excentrieke vader 
Abraham en oom Joseph waren gestorven.169 In tegenstelling tot zijn va-
der was Isaac niet pro Deo begraven, maar in een graf van 15 gulden. 
Dat was ook het bedrag van het graf waarin twee jaar eerder zijn vrouw 
Mirjam Penha ter ruste was gelegd.
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 Joseph zou zijn ouders snel volgen: op 9 juli 1860 overleed de 43-jari-
ge chazan ‘onverwacht en bijna plotseling’, zoals het in de notulen van 
de parnasiemvergadering staat vermeld. De schok bij de gemeenteleden 
was groot. Joseph d’Oliveira’s ‘rijzige gestalte’ was bijzonder geliefd ge-
weest.170 Hij werd op Ouderkerk begraven in een f 50-graf (de hoogste 
categorie), nadat de ceremoniën rond zijn begrafenis ‘op de meest uit-
voerige wijze’ hadden plaatsgevonden.171

 Bovendien besloten de parnasiem om ter nagedachtenis aan hun 
voorzanger zowel een litho als een olieverfschilderij te laten maken. De 
litho werd vervaardigd door de lithografen Snoek en Sjouwerman.

Onder het portret staat de volgende in het Hebreeuws geschreven, 
beeldrijke tekst: ‘Twaalf jaar lang offerde hij onze offers / En op de vier-
de vastendag werd het licht van het huis duister / Want de dag daarop 
werd een tak van de olijfboom afgebroken / Maar de stem van het wee-
klaag wordt nog gehoord: Joseph Joseph... hij is er niet meer.’ De olijf-
boom staat hier niet alleen symbool voor de boom van het leven in het 
paradijs, maar ook voor de achternaam van de geliefde voorzanger.
 De destijds bekende Sefardische schilder Gabriel Haim Henriques de 
Castro maakte het olieverfschilderij. Het staat vandaag de dag tentoon-
gesteld in de permanente collectie van het Joods Historisch Museum.



111

Joseph staat hier afgebeeld in de snoge, want zijn rechterhand rust op de 
teba, het verhoogde platform vanwaar de chazan de dienst leidt. Het is 
het oudst bekende portret van een lid van de familie Jessurun d’Oliveira. 
Ook van Josephs jongere broer Raphaël – die via hem een winterjas van 
Meil Sedaca had ontvangen – weten we overigens enigszins hoe hij er-
uit moet hebben gezien, al was de reden hiervoor minder respectabel. In 
1855 stond zijn signalement in het Algemeen Politieblad:

Gesignaleerde misdadigers: Raphaël Oliveira, geboren te Amsterdam, 
woonplaats Muiderstraat, oud 27 jaren, boekdrukker, lang 1.67 el, haar 
en wenkbr. zwart, oogen bruin, mond gewoon, neus en kin spits, baard 
zwart, aangezigt schraal, kleur bleek, Israëliet. Misdrijf: Mishandeling, 
ter zake waarvan hij bij vonnis der arrond.-regtbank te Amsterdam, dd. 6 
Dec. 1854, is veroordeeld tot 15 dagen cellulaire gevangenzetting en twee-
maal f 8 boete met de kosten. De officier van justitie te Amsterdam ver-
zoekt opsporing, aanhouding en berigt.172

Afgezien van de baard had de omschrijving van de uiterlijke kenmerken 
ook op Joseph van toepassing kunnen zijn.
 De achtergronden van het misdrijf waarvoor Josephs jongere broer 
was veroordeeld, zijn onbekend. Wel blijkt uit het opsporingsbericht 
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zelf dat de gestegen status van Joseph niet betekende dat zijn (armlas-
tige) familieleden zich vanaf nu alleen maar achtenswaardig gedroegen. 
Andersom gold niet dat de gemeente hun ineens met meer respect dan 
voorheen tegemoet trad. Josephs weduwe, Lea d’Oliveira-Cohen de La-
ra, kreeg drie maanden na het plotselinge overlijden van haar echtge-
noot al een forse aanvaring met de parnasiem. Ze moest voor 1 novem-
ber 1860 het huis van de voorzanger uit – niet zo vreemd, want de nieuw 
gekozen chazan had het recht om hierin te wonen. Maar Lea dacht hier 
anders over en vroeg om een iets langere overgangstijd voordat ze haar 
nieuwe woning zou betrekken. De reactie van de parnasiem was ken-
merkend voor de verhoudingen: ze weigerden het gesprek aan te gaan 
en stelden meteen een dwangmaatregel in. Als Lea niet voor 1 november 
het huis zou verlaten, zou het haar toegekende weduwepensioen niet 
meer worden uitgekeerd.173 Ze koos eieren voor haar geld.
 De ellende waarmee Lea in 1860 was geconfronteerd hield het daar-
opvolgende jaar niet op: negen maanden na de dood van haar man over-
leed ook haar zoon, de 16-jarige Isaac. En tot overmaat van ramp leek 
aan het einde van het jaar een zeer strenge winter aan te breken. Op 
14 november 1861 werd Amsterdam getroffen door een zware storm.174 
Die dag schreef Lea een nederig verzoek aan de parnasiem:

Weled. Heeren! De Ondergetekende, neemt bij deze de vrijheid UWel-
Ed. onderdanig te verzoeken haar voor de aankomende Winter met eeni-
gen Turf te assisteren, daar de ondersteuning door UWelEd. mij toege-
dacht niet toereikend is om twee personen [na het overlijden van haar 
zoon had ze nog één kind over, de 19-jarige Mirjam – jc] te onderhouden, 
en de toelagen die ik van verschillende personen ontving, bijna tot niets 
verminderd zijn, zoo dat ik bijna, zonder brood voor mij en mijne kind 
den Winter tegemoet ga. In de hoop dat UWelEd. zich mijnen toestand 
zult aantrekken, en mijn verzoek niet zult weigeren blijf ik met de meeste 
hoogachting en eerbied, UWelEd Dienaresse, De Wed. Oliveira.175

Lea’s verzoek werd afgewezen. Aan haar was nooit extra turf of subsi-
die toebedeeld, en er was volgens de parnasiem geen reden om dit beleid 
opeens te veranderen.176 Ze had zich maar te wenden tot de reguliere ar-
menkas.
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 77 jaar na de extreem koude winter van 1784 – waarin de uit een wel-
gesteld milieu afkomstige Abraham d’Oliveira voor het eerst afhankelijk 
werd van de bedeling – gebeurde tijdens de winter van 1861 dus nage-
noeg hetzelfde met de weduwe van de gerespecteerde voorzanger. De 
familie D’Oliveira was weer terug bij af.


