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3  Dansen en slijpen, 1832-1886

De dansmeester van Frascati

Ben je vroeger wel eens in Frascati geweest? Wat was ’t daar allemachtig 
plezierig, vooral in kermistijd, als ze die zaal in een Chineeschen, Turk-
schen of Italiaanschen lusthof metamorphoseerden. Je vond er het uit-
stekende orchest van Stumpff, mooie verlichting, een Eau-de-cologne-
fontein, goeie consumptie, en gezelligheid. [...] Daar heb je bijvoorbeeld 
die Bal-masqués in Frascati – hum! – neef grinnikte van pleizierige her-
innering en kuste zijn vingertoppen. – Kerel, wat heb ik me dáár wel ge-
amuseerd.1

In zijn boek Toen ik nog jong was (1901) voerde de Amsterdamse schrij-
ver Justus van Maurik (1846-1904) zijn oude neef Hansen op, een bon 
vivant die niet zonder nostalgie terugdacht aan de hoogtijdagen van 
Frascati in de Nes. Tussen 1836 en 1879 wisten massa’s muziek- en dans-
liefhebbers deze concertzaal te vinden. De hoofdverantwoordelijke 
voor dit succes was directeur Johann Eduard Stumpff, die in 1836 de 
toen twaalf jaar oude, niet bijster populaire feestzaal had overgenomen. 
De jonge Amsterdamse ondernemer zag in dat de Nes zich wel eens tot 
een aantrekkelijke uitgaansstraat zou kunnen ontwikkelen, maar dan 
moest er wel iets veranderen. Hij dacht groot en verbouwde de feestzaal 
grondig: voortaan bood de enorme zaal plaats aan niet minder dan 1500 
mensen en konden er ook concerten worden gegeven. Bovendien ver-
hoogde hij het plafond en liet hij grote ventilatoren aanbrengen, zodat 
concertgangers en feestvierders naar hartenlust konden roken zonder 
dat iemand er last van had.2

 Ook het programma mocht er zijn: Stumpff boekte bijvoorbeeld in 
december 1842 twee concerten van de wereldberoemde pianovirtuoos 
en componist Franz Liszt. Om deze en andere grote concerten te kun-
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nen bijwonen moesten de bezoekers flink in de buidel tasten. Een re-
servering kostte 5 gulden, een bedrag dat alleen dames en heren uit de 
elite konden betalen. Maar dat was een uitzondering: een avondje uit 
naar Frascati was niet alleen voorbehouden aan de mensen met de dik-
ste portemonnees. Doorgaans werden in Frascati geen zware, moeilijk 
te doorgronden composities gespeeld – eerder lichtvoetige, makkelijk 
te verteren muziekstukken, waarvoor de toegangsprijs niet al te hoog 
hoefde te zijn. Of, zoals een uitgaanskrantje uit 1853 het omschreef: ‘De 
Frascati-muziek behoort niet tot de sérieuse, evenwel tot de schoone die 
ligt te begrijpen is – keurige Ouvertures, schoone Potpouris en Fanta-
siën uit bekende Opéra’s en Baletten, Walsen, Polka’s en wat dies meer 
zij, allen aangenaam voor het gehoor.’3

 Stumpff organiseerde niet alleen concerten, maar ook feesten en par-
tijen waar ‘de burgerman’ zich kon uitleven.4 Het meest tot de verbeel-
ding sprekend waren de grote gemaskerde bals waar Justus van Mauriks 
neef decennia later met zoveel geestdrift aan terugdacht. In de weken 
voorafgaand aan zo’n festijn pakte Stumpff uit met grote krantenadver-
tenties die precies vermeldden met welke bloem- en lichtversierselen de 
zaal gedecoreerd zou zijn.5 Voor pasteien, sorbets en punch à la romaine 
zorgde hij ook, evenals voor extravagante uitdossingen uit de collectie 
van de Franse opera. En vanaf februari 1848 was er één persoon die de 
leiding had over dit festijn: dansmeester Abraham d’Oliveira, de in 1811 
geboren oudste broer van chazan Joseph.
 Hoewel Abraham d’Oliveira al tot de zesde generatie D’Oliveira’s in 
Nederland behoorde, was hij het eerste familielid dat een carrière in de 
wereld van het amusement doorliep. Toch is zijn keuze gezien zowel zijn 
Portugees-Joodse achtergrond als de moeilijke omstandigheden waar-
in hij opgroeide niet zo vreemd: met zijn ene been stond hij in de alou-
de Sefardische theatertraditie, met zijn andere in de moderne, negen-
tiende-eeuwse commerciële amusementssector, die voor een belangrijk 
deel was ontwikkeld door venters uit de arme Amsterdamse Joden-
buurt.

Toen in de zeventiende eeuw de eerste Sefardiem vanuit Spanje en Por-
tugal naar de Republiek emigreerden, betekende dat niet dat ze afstand 
deden van hun culturele gebruiken en gewoonten. Aangezien theater 
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een belangrijk onderdeel was van deze cultuur, bleven ze in hun nieuwe 
woonplaats Amsterdam Spaanse drama’s en komedies opvoeren – on-
danks oppositie van hun rabbijnen die zich tegen de opvoeringen ver-
zetten vanwege de heidense oorsprong van theater. Uiteindelijk kwa-
men acteurs en geestelijken tot een werkbaar compromis: de rabbijnen 
gedoogden de voorstellingen, zolang deze niet in de synagogen werden 
gehouden.6 Zo kon de toneelkunst zich verder ontwikkelen. De Sefardi-
em voerden niet alleen stukken op, ze schreven ook nieuw werk – vooral 
drama’s in het Spaans (van oudsher de taal van de literatuur), maar ook 
komedies in het Portugees (de belangrijkste spreektaal voor de Sefardi-
em) en Bijbelse toneelstukken in het Hebreeuws (de taal van de religie).7 
De Iberische theatertraditie stokte echter in de achttiende eeuw, toen de 
Nederlandse elite steeds meer het Frans ging gebruiken en de welgestel-
de Sefardiem hierin meegingen.8

 De taalomschakeling betekende niet dat de Portugese Joden inte-
greerden in het algemene Amsterdamse theaterleven. Voor hen was er 
in de Stadsschouwburg alleen plaats in de zaal – niet op de planken dus. 
Tot en met de eerste helft van de negentiende eeuw bleven de Sefardiem 
vrijwel uitgesloten van deelname aan algemene theatergezelschappen, 
net zoals bijna alle algemene coterieën, genootschappen, academische 
posten en politieke functies voor Joden ontoegankelijk bleven. Hoewel 
deze gang van zaken recht inging tegen de Emancipatie en het beleid 
van koning Willem i, die culturele integratie van de Joden propageer-
de, protesteerden slechts weinigen tegen de buitensluiting.9 En toen de 
Stadsschouwburg in 1822 eindelijk voor het eerst een Sefardische acteur 
– Samuel Levie Ximenes – aannam, was dat voor slechts één seizoen. 
‘Het leven werd er hem zoo zuur gemaakt, dat hij er spoedig verdween,’ 
aldus de begintwintigste-eeuwse toneelhistoricus J.H. Rössing.10 Jour-
nalist en theaterliefhebber M.B. Mendes da Costa schreef in 1926 zelfs 
dat in de toneelwereld ten opzichte van de Joden nog minder verdraag-
zaamheid heerste dan in de rest van de beginnegentiende-eeuwse maat-
schappij.11

 De reden dat het Joodse toneel en amusement na de teloorgang van 
het Spaans en Portugees toch bleef bestaan, had direct te maken met de 
traditie van de purimshpiln, waarbij rond Poeriem (het uitbundige Jood-
se feest dat ook wel ‘Lotenfeest’ wordt genoemd) zowel Asjkenaziem als 
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Sefardiem langs de huizen trokken om parodieën op gebeden en heili-
ge teksten in monoloogvorm op te voeren. Deze ontwikkelden zich tot 
voorstellingen in speciale feestruimtes, gepaard gaande met lawaai, vro-
lijkheid, verkleedpartijen en, niet te vergeten, veel drank. Toneel te mid-
den van een echt Joods volksfeest dus.12 Dat daaruit ook serieus thea-
ter kon voortvloeien, bewees de regisseur Jacob Dessauer aan het einde 
van de achttiende eeuw. Hij had een eigen toneelgezelschap dat in 1784 
met Poeriem een opera opvoerde. De uitvoering was zo’n succes dat dit 
‘Hoogduitsche Joodsche Tooneel Gezelschap’ bij elkaar bleef. Het ont-
wikkelde zich tot een professionele theatergroep van mannen en – heel 
uitzonderlijk – ook vrouwen, die bovendien het héle jaar door speelde in 
verschillende theatertjes en lokalen – een unicum.13 In april 1795, vlak na 
de Bataafse Revolutie, sloot het Joodse theatergezelschap zelfs een con-
tract met de grote Hoogduitsche Schouwburg in de Amstelstraat, waar-
van het twaalf jaar lang een van de vaste bespelers werd.14

 De oprichting van het Hoogduitsche Joodsche Tooneel Gezelschap 
was niet Dessauers enige bijdrage tot de ontwikkeling van het Joodse 
toneel in Nederland. Ook stichtte de verlichte regisseur – hij was lid van 
Felix Libertate geweest – een ‘Dramatisch-lyrische Kweekschool’ in de 
Kerkstraat om goede Joodse operazangers op te leiden.15 Met deze élèves 
trad Dessauer vanaf 1814 meer dan twintig jaar lang op in verschillen-
de theaters in heel Nederland. Het repertoire bestond voornamelijk uit 
door hemzelf geschreven Duits- en Nederlandstalige korte blijspelen 
met liedjes over alledaagse onderwerpen. Deze leken erg op de Franse 
vaudevilles, die in volkstheaters en op kermissen populair waren.16

 Dessauers élèves hadden succes en kregen navolging: ook de voorma-
lige schouwburgacteur Samuel Levie Ximenes en de bekende kermisar-
tiest David Leendert Bamberg richtten Joodse jeugdtoneelgezelschap-
pen op. Hun jonge toneelspelers en zangers waren meestal afkomstig 
uit arme families uit de Jodenbuurt, die van straatventen – vaak gepaard 
gaande met het bespelen van een instrument of het vertonen van een 
kunstje – probeerden rond te komen. Onder de kindacteurs bevonden 
zich enkelen die het gezicht van het (Joodse) amusement in de negen-
tiende eeuw zouden vormen.17 Een van hen was Nathan Judels (1815-
1903), die vanaf 1836 furore maakte in de Grand Salon op het Rokin, op 
de plaats waar nu de sociëteit Arti et Amicitiae is gevestigd. De Grand 
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Salon was een door de van oorsprong Frans-Joodse tapper Joseph Du-
port geëxploiteerd groot etablissement, met in het midden een klein 
podium, waarop (goochel)kunsten werden vertoond en liederen wer-
den gezongen. Wellicht geïnspireerd door het succes van de vaudeville 
in zijn geboorteland – de vaudevilletheaters aan de Parijse boulevards 
trokken jaarlijks zo’n 2 tot 3 miljoen bezoekers – liet Duport er op zon-
dagavond regelmatig kleine, uit het Frans vertaalde blijspelen uitvoeren, 
met de komiek Judels als stralend middelpunt.18 Deze uitvoeringen lie-
pen zo goed dat de eigenaar van het gebouw aan Duport een forse huur-
verhoging vroeg. Duport ging hier niet op in, maar liet in enkele maan-
den een nieuw theater bouwen in de Nes: de ‘Salon des Variétés’, die 
opende op 2 september 1839 – vlak voor de grote septemberkermis. In 
tegenstelling tot de Grand Salon was dit geen drankhuis waar ook voor 
amusement werd gezorgd, maar eerder een variététheater waar ook 
gedronken kon worden. En in tegenstelling tot de hoogwaardige dra-
ma’s van de Stadsschouwburg en de opera’s van de Duitse en Franse 
Schouwburg bood de nieuwe Salon laagdrempelige en lichtvoetige blij-
spelen. Er waren 350 zitplaatsen en er gold een vaste toegangsprijs van 
75 cent – niet weinig, maar ook weer niet zoveel dat het bedrag boven het 
budget van de (kleine) middenstand uitsteeg. Bovendien was één con-
sumptie bij de prijs inbegrepen.19 Voortaan was genieten van toneel en 
amusement dus niet meer alleen voorbehouden aan de hogere standen; 
met de komst van Duports theater had de commercie zijn intrede ge-
daan.
 Judels en medeacteurs als Pierre Boas, Salomon van Biene, Abraham 
van Lier en Samuel Kapper – allen afkomstig uit het Joodse jeugdthe-
atercircuit en daarom ook wel ‘Judels en zijn Jodentroep’ genoemd20 – 
hadden groot succes met hun vaudevilles. Ze stonden gedurende de acht 
maanden van het toneelseizoen elke avond van de week op het podium. 
Niet voor niets schreef Rössing dat vanaf dat moment ‘voorgoed Joden 
en Jodinnen aan het tooneel’ waren gebracht.21 De theatertraditie van 
Dessauer en de amusementstraditie uit de eenvoudige kermis- en ven-
terskringen waren samengekomen in een salon die weliswaar voor het 
merendeel door Joden werd bestierd, maar niet alleen voor Joden be-
stemd was. Omdat Joden en niet-Joden hier dus met elkaar in contact 
traden, droeg de Salon van Duport onbedoeld – want zonder inmen-
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ging van emancipatievoorvechters als koning Willem i of de verlichters 
van de Hoofdcommissie tot Zaken der Israëlieten – bij aan de integratie 
en sociale acceptatie van de Joden in het nog jonge Koninkrijk der Ne-
derlanden.22

 Ook in de zomermaanden bleef Judels niet stilzitten. Samen met 
Boas en Van Biene huurde hij een tent en ging alle kermissen in de pro-
vincie af. ‘We verdienden geld als water,’ herinnerde Judels zich aan het 
eind van zijn leven in een interview met Justus van Maurik.23 Dat merk-
te ook de zoon van theaterdirecteur Duport op, die zijn vader na diens 
dood in 1842 was opgevolgd. Duport jr. wilde graag in de zomerse ver-
diensten delen, waarop Judels hem in ruil daarvoor om een plaats in de 
directie vroeg. Gek genoeg wees de jonge theaterdirecteur deze sugges-
tie verontwaardigd van de hand. Het gevolg: Judels verliet in 1844 het 
theater van Duport om samen met Boas – en in hun kielzog Van Biene 
en Kapper – een eigen, gelijknamige Salon des Variétés te stichten, in de 
Amstelstraat.24

 Het is in deze Salon des Variétés van Judels en Boas dat we de dan 
33-jarige Abraham d’Oliveira voor het eerst in de programma’s tegenko-
men: op 19 september 1844 werd in de Salon op de Amstelstraat het blij-
spel De drie polka’s of Waar is de regie? opgevoerd, ‘een nieuwe vrolijke 
Vaudeville in een bedrijf naar het Fransch vrij gevolgd’, met daarin een 
polka die door Abraham was gearrangeerd.25 Het was tevens de eerste 
klus van Abraham waarvan in de krant melding werd gemaakt.
 Maar hoewel Abraham als artistieke jongen uit een eenvoudig Joods 
gezin in de nieuwe zaal van Judels en Boas absoluut niet uit de toon moet 
zijn gevallen, zou niet de Salon des Variétés, maar Frascati zijn ‘eigen’ 
theater worden. In de Nes waren de zaken sinds de komst van Stumpff 
en de bijna gelijktijdige komst van Duports Salon des Variétés in 1839 
goed gegaan. Aan het begin van de negentiende eeuw was de Nes nog 
een straatje waar dubieuze kroegen waren gevestigd en waar in de zij-
straten de prostitutie welig tierde. Dat veranderde op zichzelf niet met 
de komst van Duports Salon en de verbouwingen van Frascati, maar de-
ze jonge zalen trokken wel nieuwe mensen aan, die niet slechts tot de 
laagste standen behoorden. In de begindagen van Duports Salon en 
bij grote concerten in Frascati – zoals de uitvoering van Franz Liszt – 
kwam zelfs deftig publiek uit de hogere standen een kijkje nemen. De 
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voorname advocaat, schrijver en politicus Jacob van Lennep (1802-
1868) schreef in 1840 dat zijn vrouw in de Salon van Judels en Boas was 
geweest, samen met ‘Hodson, Röell, den generaal Boreel, Deutz, enz., 
al wat men edel noemt, en hunne respectieve dames’.26 Hoewel deze chi-
que theaterbezoekers de Nes al snel weer links lieten liggen, zouden de 
middenstand en de kleine burgerij het straatje tussen de Grimburgwal 
en de Dam wel nog lang blijven aandoen.27 Zij maakten van de Nes zelfs 
de meest populaire uitgaansstraat van de stad.
 Er waren jaarlijks twee perioden dat de Nes – en met name Frasca-
ti – extra in trek was. De drukste weken van het jaar waren de drie we-
ken in september waarin Amsterdam overspoeld werd door de grote 
kermis. Gedurende deze dagen gingen de Amsterdammers, en de vele 
feestgangers uit de provincie, helemaal los. Het was een van de weinige 
momenten in het jaar dat de scheidslijnen binnen de negentiende-eeuw-
se standenmaatschappij enigszins vervaagden, zo blijkt onder andere 
uit een beschrijving van de Amsterdamse kermis door de journalist en 
stadshistoricus D. Kouwenaar:

Boeren en burgers, boerinnen en burgeressen, dienstboden en mo-
demaaksters met hoeden of mutsen op, dames in zijde, heeren als mo-
deplaatjes, bedelaars en zakkenrollers woelden dan op straat dooreen, 
drongen, stieten en trapten elkander op de teenen. [...] De avond alléén 
was te kort ter voldoening van de zucht naar vermaak; men knoopte er 
den nacht aan en ging, uit de nachtspellen komende, verder op, dat is: 
naar Groot Frascati, waar men de zaal in een tuin herschapen had.28

(Groot) Frascati was de plek waar heel feestvierend Amsterdam in ker-
mistijd de bloemetjes tot diep in de nacht buiten kon zetten. Dat gebeur-
de inderdaad in een prachtig versierde ‘lustwarande’: een grote kring 
van sparren rondom een laurierboom, met daartussenin bloemenrijen, 
watervalletjes, bruggetjes en grote spiegels.29 Stumpff was in 1841 met 
deze grootschalige feestdecoraties begonnen en had hiermee zoveel 
succes dat hij ervoor zorgde dat zijn lusthof elk jaar in een nieuwe, exo-
tische stijl werd ingericht.30
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De zaal van Frascati tijdens de kermisweek van 1842.

Abraham d’Oliveira zal tijdens de jaarlijkse kermisweken ook in Frasca-
ti van de partij zijn geweest. Maar de belangrijkste periode van zíjn jaar 
was die in de eerste drie maanden: de maanden van de grote ‘bals mas-
qués en parés’. Deze werden in de jaren veertig en vijftig van de negen-
tiende eeuw mateloos populair. Het waren de enige momenten in het 
jaar dat de standenmaatschappij letterlijk een masker kreeg opgezet: tij-
dens de gemaskerde bals danste en grapte (bijna) iedereen met iedereen, 
zonder onderscheid te maken tussen afkomst, beroep of religie.31

 Uiteraard vond niet iedereen dit een gunstige ontwikkeling; in een 
negentiende-eeuwse roman over een Drentse gemeenteassessor die met 
zijn neefjes in Frascati een gemaskerd bal bezoekt, klaagt de hoofdper-
soon over ‘den bedorven geest des tijds, als vertrappende allen afstand, 
die er dan toch altijd en overal behoorde te blijven bestaan tusschen een’ 
regeringspersoon en een notenwijf’.32 Bovendien waren de goede zeden 
bij zulke gemaskerde bals ver te zoeken: ‘Het gezigt, dat open en onbe-
dekt moet zijn, is gemaskerd, en wat de zedelijkheid gebiedt, ten ern-
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stigste gebiedt te omsluijeren, is voor elks oog zigtbaar.’33 En volgens 
uitgaanskrant De Telegrafist deden de bals masqués niet alleen provinci-
alen, maar ook beschaafde buitenlanders een beetje vreemd opkijken.34

 In deze vrije omgeving kreeg in de winter van 1848 de 37-jarige Abra-
ham d’Oliveira – voormalig venter, soldaat, vader van zes kinderen en 
woonachtig in de Rapenburgerstraat midden in de Jodenbuurt – van 
J. Eduard Stumpff het verzoek om leiding te geven aan de twee grote 
gemaskerde bals die dat jaar in Frascati zouden worden gehouden: een 
vanwege het katholieke carnavals-, en een ter gelegenheid van Joodse 
Poeriemfeest. Twee feesten van grote religieuze minderheidsgroepen in 
de Nederlandse samenleving werden dus in Frascati op dezelfde manier 
gevierd, onder leiding van dezelfde dansmeester. In hem kwamen de Se-
fardische theatertraditie, de uitgebouwde purimshpiln van Dessauer en 
Judels, de door Joodse venters ontwikkelde entertainkwaliteiten en het 
moderne, negentiende-eeuwse commerciële amusement samen. Bo-
vendien blijkt uit Abrahams optreden tijdens het gemaskerde carnavals-
bal dat hij iemand was die niet schroomde om over de muren van zijn ei-
gen geloofsgemeenschap heen te kijken – precies zoals door Willem i en 
de verlichte Joodse elite vanaf 1815 was gepropageerd.

J. Eduard Stumpff stond bekend als iemand die groot vertrouwen 
schonk aan de artiesten met wie hij werkte en die hij waardeerde.35 Hij 
moet ook tevreden zijn geweest over zijn nieuwe dansmeester. In de ze-
ven jaren na 1848 zou Abraham d’Oliveira namelijk de grote bals mas-
qués van Frascati blijven leiden. Hij deed dat naar alle tevredenheid, 
zoals blijkt uit de advertenties in het Algemeen Handelsblad, waarin tel-
kens een prominente plaats voor de naam van de dansmeester was inge-
ruimd. Werden er in 1848 slechts twee bals georganiseerd, in 1850 wa-
ren het er drie, en in de winter van 1851-1852 vonden er ‘op veelvuldig 
verzoek’ zelfs acht bals plaats. Niet slecht voor de kas van Stumpff, want 
gezien de toegangsprijs van 2 gulden kwam met acht keer een uitver-
kochte zaal alleen al aan entreegelden – en dus afgezien van de barom-
zet – in totaal zo’n 24.000 gulden binnen. Officieel moest hiervan 5 pro-
cent aan de armenkas van het stadsbestuur worden afgedragen, maar 
Stumpff betaalde in de winter van 1852 slechts 80 gulden voor deze se-
rie bals; net zoals andere grote theaterdirecteuren als Duport, Boas en 
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Judels had hij waarschijnlijk een deal gesloten met de gemeente.36 De za-
ken liepen goed.
 Abraham zal hiervan een graantje hebben meegepikt. Maar helaas 
voor hem werden de gemaskerde bals dus slechts ten hoogste acht keer, 
en meestal drie tot vijf keer per jaar gehouden. Een enkele maal probeer-
de hij dit aantal te verhogen door zelf een zaal af te huren en de organisa-
tie van het bal voor eigen rekening te nemen. Zo organiseerde hij in 1849 
samen met Jacob Judels, de oudere broer van Nathan, een bal in het zaal-
tje De Vereeniging in de Warmoesstraat.37 Maar dan nog bleven de bals 
niet zijn voornaamste bron van inkomsten. Die lagen in het geven van 
danslessen en, meer nog, in het verlenen van diensten voor Joodse brui-
loften. Aangezien rond 1850 verder slechts zes Joodse dansmeesters ac-
tief waren – drie uit de Sefardische familie Henriques Pimentel, drie uit 
de Asjkenazische families Snijders en De Swarte – moet Abraham re-
gelmatig bruiloftschnabbels hebben gehad.38

 Bij Joodse huwelijksfeesten had de dansmeester een belangrijke en 
veelomvattende taak. Hij was natuurlijk in de eerste plaats belast met 
het organiseren en leiden van het bal, waarbij hij met luide stem nieu-
we dansen moest aankondigen. Maar dat was lang niet alles. Ook werd 
van hem verwacht dat hij muzikanten bij elkaar bracht in een orkestje, 
dat hij zelf dirigeerde. Bovendien was hij op het diner voorafgaand aan 
het bruiloftsfeest belast met het voordragen van een chantant, een ge-
legenheidsgedicht over het huwelijkspaar, dat door de dansmeester in 
elkaar werd gezet op basis van informatie van familie en vrienden van 
het koppel. En ten slotte nodigde de dansmeester na de huwelijksinze-
gening de bruiloftsgasten uit om met hem de ‘Maan’ te dansen. Dit hield 
in dat de dansmeester de vrouwelijke bruiloftsgasten, doorgaans op de 
klanken van een bekend menuet van Mozart, op vaste volgorde ten dans 
vroeg voor enkele danspassen: eerst de bruid, dan de moeder, de zussen, 
de nichtjes en de vriendinnen. Aan het eind van elk dansje werd aan de 
dansmeester op zo onopvallend mogelijke wijze een fooi gegeven, waar-
na de dansmeester een sierlijke buiging maakte.39 Bij de betere huwe-
lijksfeesten konden de verdiensten behoorlijk oplopen.
 De nieuwe en relatief makkelijk toegankelijke commerciële amuse-
mentsindustrie gaf Abraham d’Oliveira de kans zich enigszins te ont-
trekken aan de bittere armoede van de Jodenbuurt in de eerste helft van 
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de negentiende eeuw. Daarnaast bood het artiestenvak hem en zijn vele 
Joodse collega-artiesten de mogelijkheid om een beetje op te klimmen 
op de sociale ladder. Met zijn positie als dansmeester van Frascati ver-
gaarde Abraham een zekere bekendheid, en niet alleen binnen zijn eigen 
(Portugees-)Joodse gemeenschap.
 Dat betekende overigens niet dat hij automatisch ook door de hoge-
re rangen en standen werd gerespecteerd. Acteurs, muzikanten en dan-
sers werden in de negentiende eeuw vaak weggezet als zedeloos, losban-
dig en niet te vertrouwen. In het al aangehaalde verhaal van de Drentse 
assessor en zijn neefjes merkte bijvoorbeeld een ‘knorrige’ aanwezige 
in Frascati over de dansmeesters op dat ‘de beschaving misschien niet 
onbeduidender wezens in haren nasleep heeft’.40 Bovendien werkten de 
theaters zelf niet voor niets met een omvangrijk reglement, inclusief ho-
ge boetes voor de werknemers die zich er niet aan hielden. Zo stond er 
op het aanzetten tot ruzie in de kleedkamer een boete ter hoogte van 
een halve week salaris, en bij dronkenschap moest de werknemer zelfs 
een hele week salaris inleveren.41 Deze regels zouden niet bestaan als ze 
niet vaak werden overtreden.
 Dansmeesters als Abraham leken in weinig op de hoog aangeslagen 
en gerespecteerde musici waarop de Aktie Portugesia in de Tweede We-
reldoorlog de nadruk legde ter ondersteuning van de mythe van Sefardi-
sche superioriteit. Bij het Amsterdamse uitgaanspubliek van die dagen 
was Abraham echter een geliefd figuur. Joden van alle rangen en stan-
den dansten onder zijn leiding op bruilofts- en Poeriemfeesten, terwijl 
ook de niet-Joodse burgerij op carnavals- en ‘gewone’ gemaskerde bals 
in Frascati zich naar zijn aanwijzingen op de dansvloer begaf.
 Naast Abraham en zijn jongere broer Joseph, die vlak voordat Abra-
hams carrière in Frascati begon was gekozen als chazan van de Portu-
gees-Israëlietische Gemeente, was er evenwel nóg een D’Oliveira die in 
het begin van de jaren 1850 stevig aan de weg timmerde: Abrahams oud-
ste zoon Isaac d’Oliveira, die in 1835 was geboren en onder de Franse 
roepnaam ‘Jacques’ door het leven ging.
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De jonge jaren van een vioolvirtuoos

fr ascati – [...] De jeugdige vioolvirtuoos J. Oliveira speelde op het 
door hem gegeven concert, op 3 dezer, het tweede concert van de Beriot, 
eene fantaisie van B. Koch en le Carneval de Vénise van Ernst zoo zuiver, 
zoo juist, met zoo veel bravour en uitdrukking, dat hem de levendigste 
toejuichingen ten deel vielen.42

Toen deze recensie in het Algemeen Han-
delsblad van 10 maart 1851 verscheen, 
was ‘de jeugdige vioolvirtuoos’ Jacques 
d’Oliveira slechts vijftien jaar oud, maar 
optreden in Frascati was voor hem al bij-
na de gewoonste zaak van de wereld. De 
eerste keer dat hij mocht optreden in Fra-
scati, een kleine vier jaar eerder, was wel-
licht nog te danken aan zijn vader, die een 
goed woordje voor hem bij Stumpff had 
gedaan.43 Maar Jacques had het waarge-
maakt; het concert waarover het Algemeen 
Handelsblad in bovenstaande recensie zo 
lovend was, was alweer zijn negende in de 
grote concertzaal, waar enkele jaren tevo-
ren nog Franz Liszt had gemusiceerd.
 Jacques d’Oliveira gold als een waar fe-
nomeen op de viool. Dat blijkt niet alleen 
uit zijn debuut in Frascati op slechts 11- 
jarige leeftijd, maar ook uit het feit dat hij 
niet lang daarna werd toegelaten tot het be-
faamde conservatoire van Brussel. Daar gaf 
de wereldberoemde violist Charles Augus-
te de Bériot (1802-1870) les, die voor de Belgische Opstand van 1830 nog 
de hofviolist van koning Willem i was geweest en een grote reputatie be-
zat op het gebied van het opleiden van begaafde violisten.44

 Maar wie ging Jacques’ buitenlandse muziekscholing betalen? Een 
opleiding aan het Brusselse conservatorium was natuurlijk niet gra-
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tis, en de financiële situatie tijdens Jacques’ jeugd was moeilijk. Vader 
Abraham bleef als dansmeester weliswaar buiten de bedeling van de 
Portugees-Israëlietische Gemeente – in de regel was die niet bestemd 
voor mannen van in de twintig of dertig45 –, maar vanwege zijn gerin-
ge inkomsten hoefde hij ook nooit finta te betalen. Hoe graag hij als va-
der – en als muziekliefhebber – zijn oudste zoon ook wilde steunen met 
zijn opleiding, er was geen cent extra te besteden; behalve voor Jacques 
had hij ook te zorgen voor zijn overige zes kinderen – Jacob (1836), Jo-
seph (1839), Eliazer (1841), Sipora (1844), Esther (1846) en Lea (1849) 
–, terwijl op het verdiepinkje op de Rapenburgerstraat ook Abrahams 
schoonmoeder Henriette Levee inwoonde. Om de dure muziekop-
leiding van zijn talentvolle oudste zoon toch te kunnen bekostigen, 
wendde Abraham zich in de zomer van 1851 tot koning Willem ii – de 
D’Oliveira’s waren immers alweer ruim een halve eeuw Nederlandse 
staatsburgers. Kon Abraham geen steun van het rijk krijgen om de bij-
zondere talenten van zijn zoontje tot ontplooiing te laten komen?46 Zijn 
subsidieaanvraag had succes. De beoordelaars berichtten al na twee we-
ken dat Jacques ‘een bijzonder goeden aanleg voor het vioolspel bezit’. 
Met een serieuze vervolgopleiding zou hij grote vorderingen kunnen 
maken, en bovendien was het gedrag van zijn vader altijd ‘onberispelijk’ 
geweest.47

 Met de subsidie van de Nederlandse overheid kon Jacques d’Oliveira 
dus doorstuderen in Brussel en uitgroeien tot een volwassen concert-
violist. Over zijn debuut in Brussel werd uitgebreid verslag gedaan in 
het Algemeen Handelsblad, de nog jonge liberale krant, die aanvankelijk 
vooral economisch nieuws bracht, maar al snel ook ruime aandacht aan 
kunst en cultuur ging besteden. Jacques had de sterren van de hemel ge-
speeld en was tot drie keer toe teruggeroepen door het talrijke en uit-
zinnige publiek. Toen daarna ‘de geestdrift der toehoorders nog hooger 
klom’, was Jacques door een zekere baron D’Oliveira – een naamgenoot 
dus, die in het krantenartikel werd opgevoerd als ‘président der vergade-
ring’ – aan het publiek voorgesteld, waarna hij naast de baron in de loge 
mocht zitten en zelfs door deze hooggeplaatste figuur in zijn rijtuig naar 
huis werd gebracht.48

 Gedurende zijn Brusselse tijd verloor de Amsterdamse muziekwe-
reld Jacques niet uit het oog. Af en toe verschenen er berichten in de 
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krant over de vorderingen van de jonge vioolvirtuoos.49 En als Jacques 
zelf weer eens in zijn geboortestad was, verblijdde hij zijn thuispubliek 
regelmatig met een concert. De recensies waren zonder uitzondering 
lyrisch; de meeste journalisten voorspelden hem dan ook een grootse 
toekomst.50 Wel waren er zorgen over het materiaal dat Jacques ter be-
schikking stond: zijn viool liet volgens De Telegrafist veel te wensen over. 
De redactie verzuchtte dat Jacques eindelijk eens serieuze financiële on-
dersteuning zou moeten krijgen, want anders zou hij nooit een goede 
viool kunnen kopen om ‘zijn kunsttalent naar waarde te doen uitblin-
ken’.51 Ondanks het feit dat de jonge vioolvirtuoos alle zalen waar hij op-
trad platspeelde, verdiende hij blijkbaar niet genoeg om een fatsoenlijk 
instrument te kunnen bezitten. Laat staan om een gezin te onderhou-
den.
 Toch was dat wat Jacques in 1855 plotseling te doen stond. Op 1 sep-
tember van dat jaar overleed namelijk als donderslag bij heldere hemel 
zijn vader, dansmeester Abraham d’Oliveira. Hij was slechts 43 jaar ge-
worden. De schok was groot, zo blijkt uit een krantenadvertentie, ge-
plaatst door ‘eenige der tallooze vrienden van den overleedene’:

Zelden heeft het overlijden een Man, [...] zulke algemeene deelneming 
onder alle standen van Amstels ingezetenen ondervonden en waaraan 
anders is dit toe te schrijven, dan aan de Godsdienst-, Maatschappelij-
ke en Burgerdeugden, gepaard bij eene nauwgezette pligtsbetrachting als 
Echtgenoot en Vader, welke den braven ontslapene kenmerkten.52

De vrienden van Abraham deden een oproep aan diegenen die de 
dansmeester in het verleden financieel hadden gesteund, om voortaan 
zijn twee oudste zonen – Jacques en Jacob – te begunstigen. Jacques nam 
op zijn beurt ook zijn verantwoordelijkheid, zo blijkt wederom uit een 
artikel uit het Algemeen Handelsblad van ruim een week later:

De jeugdige viool-virtuoos Jacques Oliveira, die, door het overlijden van 
zijnen vader, als oudste zoon de eenige steun van een talrijk huisgezin ge-
worden is, heeft zich verpligt gezien, de lessen in de danskunst van zijn 
overleden vader over te nemen en te vervolgen, ten einde daarin eene rui-
mere opbrengst te vinden, dan hem de toonkunst verschaft. Ook zal hij, 
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naar wij vernemen, de openbare bals in Frascati dirigeren. Intusschen 
verwaarloost hij zijne viool-studiën niet, en zal hij eerstdaags een con-
cert geven, hetwelk eene dubbele aanbeveling verdient, zoowel wegens 
de brave handelwijze van den zoon, als wegens de virtuositeit van den 
toonkunstenaar.53

Een noodgedwongen stap terug dus. Terwijl zijn voormalige klasgeno-
ten van het Brusselse conservatorium zich wijdden aan het perfectio-
neren van hun vioolspel, zat er voor Jacques niets anders op dan in Am-
sterdam zijn geld te verdienen door de plaats van zijn vader in te nemen. 
Samen met zijn broers ging hij danslessen geven, en organiseerde en be-
geleidde hij dansfeesten. Dat was geen gemakkelijk opgave; hoewel Jac-
ques een groot muzikaal gevoel bezat, was hij natuurlijk nooit opgeleid 
voor het dansvak. Gelukkig liet een van de belangrijkste begunstigers 
van Abraham, J. Eduard Stumpff, de familie niet in de steek. Hij zorg-
de ervoor dat de zonen van wijlen de dansmeester het Poeriembal van 
maart 1856 in Frascati mochten leiden, en dat de opbrengsten ten goede 
zouden komen van de weduwe D’Oliveira en haar gezin.54 Een nobel ge-
baar, want zoals we al zagen werd bij een gemaskerd bal in het grote Fra-
scati een hoge omzet gedraaid.
 Twee jaar na de dood van Abraham was de situatie voor de kinderen 
D’Oliveira gestabiliseerd. De inmiddels 18-jarige derde zoon, Joseph, 
was naar voren getreden als de ware erfgenaam van zijn vader. Hij trok 
de organisatie van de gemaskerde bals naar zich toe en zou zich meer 
en meer ontwikkelen als een echte dansmeester. Jacques kon zich hier-
door weer meer richten op de vioolkunst. Uit de concertaankondigin-
gen van die tijd blijkt dat het Jacques niet moet hebben uitgemaakt wáár 
hij speelde, als er maar geld in het laatje kwam. Naast regelmatige con-
certen in Frascati vinden we hem in 1857 en 1858 dan ook terug in vari-
étézalen als de Salon des Variétés van Duport of in de Vaudeville Fran-
çais op het Singel.55 Dit laatste zaaltje werd tijdens de septemberkermis 
van 1858 als een casino ingericht, waarbij Jacques de achtergrondmu-
ziek moest verzorgen. De voormalige leerling van De Bériot had zich 
zijn toekomst waarschijnlijk wel anders voorgesteld. Als het moment 
zich zou aandienen was er voor Jacques dan ook geen reden meer om 
per se in Amsterdam te blijven.
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 Dat moment kwam in 1857, toen Jacques de illustere Amerikaanse 
showman en impresario Phineas Taylor Barnum (1810-1891) ontmoette. 
Die was in Amsterdam in het kader van een lezingentournee om uit de 
schulden te komen na enkele mislukte beleggingsoperaties.56 Barnum 
was onder meer bekend als manager van de 83 centimeter korte enter-
tainer Charles Sherwood Stratton, alias ‘General Tom Thumb’, ofte-
wel ‘generaal Klein Duimpje’. Deze lilliputter bereidde een nieuwe we-
reldtournee voor. Hij zocht een muzikant die hem kon begeleiden en het 
publiek tussen de bedrijven door zou kunnen vermaken. Blijkbaar zag 
Barnum wel iets in de kwaliteiten van Jacques d’Oliveira, die degelijk 
klassiek geschoold was en door zijn werkzaamheden als dansmeester 
ook ervaring had met lowbrowamusement. Jacques zelf greep de moge-
lijkheid om op een avontuurlijke tournee te gaan met beide handen aan. 
Na enkele geslaagde proefvoorstellingen tijdens de kermisweken van 
september 1858 in de kleine Salon op den Singel, stond Jacques vanaf 
oktober 1858 vast op de affiches van Tom Thumbs show aangekondigd 
als ‘Señor Oliveira, the Spanish Violinist’.57 Dat was ongetwijfeld een 
vondst van Barnum, die maar al te goed wist hoezeer exotische namen 
tot de verbeelding spraken.
 Maar voordat Jacques zijn koffers pakte had hij er eerst voor gezorgd 
dat zijn persoonlijke leven op orde was. In de zomer van 1857 trouwde 
hij met de toen 20-jarige Mirjam Cohen Carillon. Zij was de kleindoch-
ter van Aaron Cohen Carillon – de godsdienstleraar van Ets Haim die 
we in het vorige hoofdstuk zijn tegengekomen als oprichter van de tus-
senschool. Ze was tevens de dochter van Benjamin Cohen Carillon, de 
voormalige seminariestudent die – zoals we ook al zagen – tot zijn frus-
tratie steeds maar niet tot de medras grande werd toegelaten. Het was 
aan hem te danken dat Mirjam tot het moment van haar huwelijk een 
heftig en onwaarschijnlijk leven had geleid.
 Benjamin Cohen Carillon had altijd erg opgekeken tegen zijn vader, 
die gezien kan worden als een representant van een nieuwe generatie 
maskiliem (Joodse verlichters). Zij wilden niet hun Jood-zijn opgeven, 
maar probeerden – geïnspireerd door de in Duitsland populaire reform-
beweging – wel het Jodendom te moderniseren door de religieuze ritue-
len en gebruiken op de normen van de christelijke omgeving af te stem-
men.58 Carillon sr. had bijvoorbeeld in 1832 als eerste Sefardische rabbijn 
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een preek in het Nederlands gehouden.59 Dat was zeer tegen de zin van 
de parnasiem, die zo veel mogelijk wilden vasthouden aan de aloude tra-
dities. Toch was Carillon, ondanks zijn verlichte standpunten, erin ge-
slaagd een carrière binnen de conservatieve Portugees-Joodse gemeen-
te te doorlopen. Dat lukte Benjamin niet. Niet alleen was hij niet tot de 
medras grande toegelaten, ook een sollicitatie voor de functie van do-
cent wetenschappelijk onderwijs aan het seminarium was mislukt.60 In 
1837 – twintig jaar voor het huwelijk van Jacques en Mirjam – had Benja-
min besloten zijn geluk in het buitenland te beproeven door te sollicite-
ren op de post van chazan en predikant van de Nederlandse Portugees-
Israëlietische Gemeente in Paramaribo. Ondanks het feit dat hij nooit 
formeel rabbijn was geworden, had hij dit keer wel succes: de Sefardiem 
in Suriname konden een voormalig student van het weliswaar in ver-
val geraakte maar nog steeds luisterrijke seminarium Ets Haim goed ge-
bruiken.61 Benjamin vertrok met vrouw en dochter naar de West. Het 
was het begin van een tumultueuze carrière binnen verschillende Sefar-
dische gemeenschappen in het Caraïbisch gebied: na Paramaribo (1837-
1840) volgden Sint-Thomas op de Deense Maagdeneilanden (1841 en, 
na een verblijf in New York, 1843-1844), Spanish Town (1844-1845) en 
Montego Bay (1845-1847), beide op Jamaica. Bij elke gemeente slaagde 
‘de Joodse Luther’, zoals hij aanvankelijk werd genoemd, erin zich in de 
nesten te werken, zowel door zijn vernieuwingsdrang als door zijn wei-
nig tactvolle gedrag, en vertrok hij met ruzie.62 Na zijn vertrek uit Mon-
tego Bay solliciteerde hij nog op de post van chazan in Charleston (Sou-
th Carolina), maar na de reeks incidenten van de voorgaande jaren was 
van zijn goede reputatie niets meer over.63

 Toen men hem nergens meer wilde hebben, had Benjamin Carillon 
besloten zich met zijn inmiddels zes kinderen tellende gezin in New 
Orleans te vestigen.64 Daar bevond zich een levendige Joodse gemeen-
schap, die rond 1850 voor een belangrijk deel uit Nederlandse immi-
granten bestond – in totaal woonden er ruim 80 mensen van Neder-
lands-Joodse afkomst.65 Vlak voor Carillons komst was er een nieuwe 
congregatie opgericht, die diensten naar de Sefardische rite verzorgde. 
Mogelijk was Carillon in New Orleans aanvankelijk ook actief in de Se-
fardische gemeente, al is dat niet met zekerheid te zeggen. Een van de 
laatste tekenen van leven gaf hij af bij de census van 1850. Hij werd hier-
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bij weliswaar geregistreerd als ‘Jewish clergyman’, maar met de toevoe-
ging ‘mentally insane’.66 Datzelfde stond op de Amerikaanse akte die 
zijn dochter Mirjam bij de Amsterdamse burgerlijke stand in 1857 inle-
verde.67 Het was de verklaring waarom Benjamin Carillon niet aanwe-
zig kon zijn bij het huwelijk van zijn dochter.

De internationale carrière van Señor Oliveira

Op 6 mei 1857 vond het huwelijk plaats tussen Mirjam Cohen Carillon 
en de 22-jarige violist Jacques d’Oliveira. Hoewel Jacques’ jonge leven 
absoluut niet ‘gewoon’ was geweest – denk aan zijn debuut in Frascati 
op 11-jarige leeftijd, zijn verblijf in Brussel als leerling van een wereldbe-
roemde violist en zijn plotselinge overstap tot kostwinner van een groot 
gezin na de dood van zijn vader –, stak het bleekjes af bij wat de één jaar 
jongere Mirjam Carillon tot dan toe had meegemaakt. In haar jeugd had 
Mirjam al meer van de wereld gezien dan een gemiddelde Amsterdam-
mer in de huidige tijd gedurende zijn hele leven.
 Toen Mirjam in 1847 met haar familie in New Orleans aankwam – 
tien jaar voor haar huwelijk –, had ze in haar nog jonge leven al in zes 
verschillende plaatsen gewoond, op drie verschillende werelddelen: 
Amsterdam, Paramaribo, Sint-Thomas, New York, Spanish Town en 
Montego Bay. Deze steden hadden met elkaar gemeen dat ze aanzien-
lijke (Portugees-)Joodse gemeenten bezaten, die onderling nauw met el-
kaar in contact stonden. Anders dan het geval was bij de zeventiende- en 
achttiende-eeuwse handelsnetwerken tussen Sefardische centra, waren 
de contacten tussen deze verschillende gemeenten nu veel meer religi-
eus georiënteerd. Dat lag voor de hand, want in de negentiende eeuw 
raakten de Joodse gemeenten overal sterker in de natiestaat ingekap-
seld. Net als in Nederland transformeerden Joodse bevolkingsgroepen 
aan de andere kant van de oceaan steeds meer van een etnische in een re-
ligieuze minderheid.68

 Na haar aankomst in New Orleans bleef de toen 11-jarige Mirjam voor 
het eerst een paar jaar achtereen in dezelfde plaats wonen – in elk geval 
tot en met 1850, toen ze bij de volkstelling werd genoteerd. Maar drie 
jaar later dook ze opeens op in haar geboorteplaats Amsterdam, waar 
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ze als inmiddels 17-jarige, alleenstaande vrouw beviel van een dochter: 
Rebecca.
 Mirjams komst naar Amsterdam is met geheimzinnigheid omgeven. 
Waarom verliet ze op zo’n jonge leeftijd haar familie, om terug te ke-
ren naar het land waar ze slechts het eerste jaar van haar leven had ge-
woond? Mirjam had weliswaar familieleden in Amsterdam, maar die 
had ze nooit gekend. Bovendien moet ze het Nederlands enigszins ge-
brekkig hebben gesproken. Wellicht had haar komst naar Amsterdam 
iets met haar thuissituatie te maken. De vele ruzies van vader Benjamin 
moeten een grote impact op het gezin Carillon hebben gehad, en zijn 
krankzinnigverklaring zal de situatie er niet makkelijker op hebben ge-
maakt. Misschien ook dat Mirjams komst iets met haar zwangerschap 
te maken had, maar omdat ze niet staat vermeld in het vestigingsregis-
ter van de stad Amsterdam – en haar aankomstdatum dus onbekend is 
– weten we niet of ze in Amerika, op het schip naar Nederland of in Am-
sterdam in verwachting is geraakt. Wat we wel mogen aannemen, is dat 
violist Jacques d’Oliveira niet de vader was. Hij woonde ten tijde van de 
geboorte van Rebecca in Brussel, en onder de getuigen bij de geboorte-
aangifte bevonden zich geen mensen die op de een of andere manier aan 
Jacques gelieerd waren. Toen de violist in 1857 – twee jaar na de onver-
wachte dood van zijn vader Abraham – met Mirjam trouwde, nam hij 
de zorgen voor de dochter van zijn bruid op zich. Maar het jonge echt-
paar zou Rebecca slechts kort zien opgroeien: op 5 april 1858 stierf ze 
op 4-jarige leeftijd.
 Een halfjaar na haar overlijden sloot Jacques zich, zoals we hebben 
gezien, aan bij de theatertroep van General Tom Thumb, de extreem 
kleine man die – overigens geenszins tegen zijn eigen zin – al vanaf zijn 
jeugdjaren door impresario P.T. Barnum werd geëxploiteerd. Jacques 
kon met een gerust hart Amsterdam verlaten: zijn jongere broertje Jo-
seph was inmiddels zeer bedreven in het leiden van de gemaskerde bals 
in Frascati en het geven van danslessen, zodat zowel een stabiele vorm 
van inkomsten als de familietraditie gewaarborgd was. Samen met zijn 
kersverse echtgenote Mirjam verliet Jacques d’Oliveira zijn geboorte-
stad in oktober 1858.69 Het echtpaar zou er nooit meer terugkeren.
 Op het moment dat Jacques zich aansloot bij General Tom Thumb 
had de inmiddels 20-jarige Amerikaan een gevestigde reputatie in de he-
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le westerse wereld. Hij was een volwaardige showman, die niet alleen 
door de grote massa’s werd gewaardeerd; hij had al verscheidene ke-
ren voor de Britse koningin Victoria opgetreden. Op tournee met Tom 
Thumb betekende dus volle zalen. En niet onbelangrijk: goede verdien-
sten, al zal de gage van Jacques bij lange na niet hebben kunnen tippen 
aan die van de Generaal zelf. De violist had namelijk een vrij onderge-
schikte rol. Dat zat zo: General Tom Thumb was een succesvol imitator 
van historische figuren. Maar bij al die imitaties hoorden natuurlijk spe-
ciale outfits, wat veel omkleedtijd betekende. En telkens als Tom Thumb 
zich achter de coulissen verkleedde, werd ‘Señor Oliveira’ geacht het 
ongeduldige publiek te amuseren. Dat was op zichzelf een ietwat on-
dankbare taak voor de aan het beroemde Brusselse Conservatoire op-
geleide violist. Maar in het halve jaar dat Jacques met de Generaal door 
Engeland toerde wist hij er toch wat van te maken, getuige een recensie 
uit de Liverpool Mercury van 27 november 1858: ‘Luisterend naar een ge-
weldige performer als vioolspeler Señor Oliveira kan welzeker niemand 
ongeduldig worden. Hij laat zijn instrument bijna spreken. [...] De tech-
nische kwaliteiten van de artiest verrassen het meest, en het is onmoge-
lijk dat hij zulke kwaliteiten tentoon kon spreiden als hij niet was geïn-
spireerd door een diepgevoelde appreciatie van de muziek die hij met 
zoveel gevoel en expressie interpreteert.’70 Niet slecht voor een pauze-
nummer.
 In juni 1859 eindigde de Britse tournee van Generaal Tom Thumb. 
De performer ging meteen terug naar de Verenigde Staten. Dat was ook 
de bestemming van Jacques, die vijf maanden later aan boord stapte 
van stoomboot Circassian. Hij had uiteraard gezelschap van zijn vrouw 
Mirjam – die al voor de derde keer in haar nog jonge leven de oversteek 
over de oceaan maakte –, maar ook van hun kort tevoren geboren eerste 
gezamenlijke kind. Die kreeg de naam Abraham, naar Jacques’ overle-
den vader.
 Impresario P.T. Barnum deed er alles aan om de komst van de exoti-
sche violist naar New York luister bij te zetten. Op 1 december 1859, één 
dag na Jacques’ aankomst in de Verenigde Staten, stond op de voorpa-
gina van The New York Herald de volgende advertentie:71
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Vijf dagen later kregen de lezers van de New-York Daily Tribune dezelfde 
advertentie voorgeschoteld.72 Het was een pompeuze, over the top aan-
kondiging, die goed de stijl van Barnum illustreert. Niet voor niets was 
een van de meest bombastische artiesten van onze tijd, Michael Jacks-
on, een groot bewonderaar van de negentiende-eeuwse impresario: hij 
heeft diens autobiografie meerdere keren gelezen en gaf zelfs exempla-
ren cadeau aan zijn medewerkers.73

 De advertentie van Barnum trok weliswaar de aandacht, maar had als 
nadeel dat het debuut van de jonge violist eigenlijk alleen maar kon te-
genvallen. De reacties op zijn eerste optreden met de Drayton Parlor 
Opera Company – net als General Tom Thumb een act uit de stal van 
Barnum, bestaande uit een zingend echtpaar uit Engeland – waren dan 
ook niet onverdeeld positief. De New York Clipper vond D’Oliveira een 
‘prima vioolspeler, maar ook weer niet zo geweldig als de vooraankon-
digingen hem hadden voorgesteld’.74 En The New York Times prees wel-
iswaar Jacques’ speelstijl in de langzame, gevoelige stukken, maar bekri-
tiseerde zijn behandeling van de hardere en uptempo passages.75 Jacques 
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d’Oliveira had duidelijk een ietwat sentimentele speelstijl, die overigens 
prima tot zijn recht kon komen in de commerciële producties waarop 
Barnum patent had.
 Na enkele maanden met de Draytons langs de oostkust van de Ver-
enigde Staten te hebben getoerd, sloot D’Oliveira zich weer aan bij het 
gezelschap van General Tom Thumb. Met hem kwam hij uiteindelijk uit 
in Boston. Daar verbond hij zich in de zomer van 1860 aan een nieuw 
ensemble: de Hooley & Campbell’s Minstrels – een minstrel show dus, 
misschien wel het meest populaire Amerikaanse theatergenre in de pe-
riode voor de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865).76 Hierin persi-
fleerden blanke artiesten met zwart geschminkte gezichten (blackfaces) 
het leven van Afro-Amerikanen, die in het Zuiden nog veelal als slaven 
op de plantages werkten. Jacques d’Oliveira’s oom Joseph, de vrome 
chazan van de Portugees-Israëlietische Gemeente in Amsterdam, die in 
dezelfde zomer van 1860 overleed, zou raar hebben opgekeken als hij 
zou hebben gehoord in wat voor wereld zijn muzikale neefje terecht was 
gekomen.
 Toch was Jacques’ aanstelling bij de Hooley & Campbell’s Minstrels 
niet zo vreemd. Hoewel bij de opkomst van het genre in de jaren 1820 
aanvankelijk werd neergekeken op de platvloerse minstrel shows uit de 
slonzige drankhuizen in achterstandsbuurten, gingen in de jaren veertig 
en vijftig ook gerespecteerde theaters dit soort opvoeringen aanbieden. 
De blackfacegroepen haalden dan ook een steeds hoger niveau, en de 
Hooley & Campbell’s Minstrels waren een van de beste gezelschappen 
van het genre. Na Jacques’ komst bij de groep verplaatsten de minstrels 
zich alweer snel naar New York, waar ze het hele najaars- en winter-
seizoen optraden in concertzaal Niblo’s Saloon op Broadway. Jacques 
stond aangekondigd als ‘een van de meest getalenteerde klassieke violis-
ten van de wereld’.77

 Eind oktober 1860 verliet Jacques de minstrels alweer om zich op-
nieuw aan te sluiten bij de Drayton Parlor Opera Company, die aan 
een tournee door het zuiden van de Verenigde Staten bezig was. Over 
de reden voor zijn snelle overgang kunnen we alleen speculeren, maar 
het ligt voor de hand dat deze te maken had met het eindpunt van de 
tournee: New Orleans. Inderdaad, de stad waar Mirjam drie jaar had 
gewoond en waar haar directe familieleden – onder wie haar verlichte, 
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‘krankzinnige’ vader – nog steeds leefden. Ze had hen al ruim zeven jaar 
niet gezien.
 Maar het lukte Jacques en Mirjam niet om bijtijds in New Orleans te 
arriveren, waar voorstellingen van de Draytons op het programma ston-
den – deze zouden dan ook uiteindelijk zonder Jacques worden opge-
voerd.78 Het enige wat we weten is dat Jacques in februari 1861 ten noor-
den van New Orleans als ‘violist voor Hare Majesteit de Koningin van 
Engeland’ een concert gaf,79 en dat Mirjam in oktober 1861 beviel van 
een tweede zoon: Benjamin, genoemd naar haar vader. De baby kwam 
ter wereld in Georgia, ten noordoosten van Louisiana dus.80

 Het is niet zo vreemd dat Jacques en Mirjam moeite hadden om New 
Orleans te bereiken, want begin 1861 was de Amerikaanse Burgeroorlog 
uitgebroken, een langdurige en bloedige strijd, die onder andere draaide 
om de inperking – en later: afschaffing – van de slavernij en het protest 
van de zuidelijke staten hiertegen. Allerminst ideale reisomstandighe-
den, zeker gelet op de zwangerschap van Mirjam en het gezelschap van 
een jong kind. Bovendien was de situatie rond New Orleans extra ge-
spannen vanwege de sleutelpositie die deze stad innam in de Burgeroor-
log: unionisten uit het Noorden waren gebrand op de verovering van dit 
confederale, zuidelijke machtsbolwerk. Inname en bezetting van deze 
stad door de Unie zou in april 1862 dan ook een keerpunt in de strijd te-
gen de Confederatie betekenen.81

 Hoewel met veel vertraging, want hoogstwaarschijnlijk na de unio-
nistische machtsovername, kwamen Jacques, Mirjam en hun twee kin-
deren toch in New Orleans aan. Voor Mirjam was er weinig meer het-
zelfde gebleven in vergelijking met het moment waarop ze de stad had 
verlaten: haar moeder was overleden,82 en twee van haar zusjes – bei-
den nog in hun tienerjaren – waren opgenomen in het Joodse wedu-
we- en wezenhuis.83 Dat kwam waarschijnlijk doordat hun vader, die 
in 1861 na een afwezigheid van tien jaar opeens weer was opgedoken in 
de censusregisters, niet in staat was om voor hen te zorgen.84 De situ-
atie waarin Mirjams familieleden zich bevonden was dus zorgelijk. Dat 
gold ook voor de stad zelf. Veel dienstplichtige mannen waren gesneu-
veld in de strijd tegen de Unie, wat indirect leidde tot een economische 
crisis. Verreweg de meeste Nederlandse Joden verlieten de stad na de 
nederlaag in de lente van 1862;85 zij zullen Jacques d’Oliveira, die juist 
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de stad in kwam, met verbazing hebben aangekeken.
 Op 26 juli 1862 gaf Jacques zijn eerste concert in New Orleans, in het 
Opera House. Hoewel de zaal bij lange na niet vol zat, deed Jacques zijn 
best om het publiek in deze moeilijke tijden te vermaken. Hij slaagde 
daar goed in, zo blijkt uit een lyrische recensie in de stadskrant van New 
Orleans, waarin Jacques werd gerekend tot de grootste violisten van zijn 
tijd.86 Dat was misschien een beetje overdreven, maar in de vier jaren die 
op zijn debuut volgden, ontwikkelde Jacques zich tot een actieve, graag 
geziene en gehoorde violist in de muziekscene van New Orleans, die 
grotendeels bestond uit Europeanen met heel verschillende achtergron-
den: Fransen, Spanjaarden en Nederlanders, katholieken, protestanten 
en Joden – ze maakten allemaal muziek met elkaar.87

 Jacques d’Oliveira speelde zoveel hij kon. Dat moest ook wel, want 
op 12 oktober 1862 kreeg hij een extra kostenpost erbij toen Mirjam be-
viel van hun derde kind, Sarah. Jacques sloot zich niet aan bij een vas-
te groep, maar net als hij in Amsterdam gewend was trad hij overal op 
waar hij iets kon verdienen. Zo speelde hij diverse keren op feestjes van 
Nathaniel P. Banks, de Uniegeneraal die New Orleans bezet hield. Ook 
op het verkiezingsfeest van de nieuwgekozen gouverneur, de gematigde 
Republikein Michael Hahn – een goede vriend van Abraham Lincoln – 
was het Jacques die vioolsolo’s ten beste gaf. Hij zal zich hiermee niet 
populair hebben gemaakt bij de elite van de Sefardische gemeente in 
New Orleans, waaronder zich veel verstokte Confederatieaanhangers 
bevonden (de rabbijn van de Sefardische gemeente Nefutzoth Jehudah 
was zelfs om die reden naar Alabama uitgeweken).88 Maar dat moet Jac-
ques weinig hebben uitgemaakt. Er zijn geen bronnen die duiden op een 
actieve deelname aan het Joodse leven in de stad. Hij deed weliswaar in 
1865 mee aan een benefietconcert voor het Joodse weduwe- en wezen-
huis waarin zijn schoonzusjes woonden, maar daar stonden talloze be-
nefietconcerten voor niet-Joodse instellingen of personen tegenover: 
ook het Duits-protestantse weeshuis en het Germania Männerchor van 
New Orleans konden bijvoorbeeld op Jacques’ vioolspel rekenen tijdens 
inzamelingsavonden.89

 In het voorjaar van 1865 werd voor het eerst sinds de inname van New 
Orleans weer het beroemde Mardi Gras-feest gevierd. Voor Jacques 
was hierin een belangrijke rol weggelegd, want samen met een pianist 
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leidde hij het orkest tijdens het grote gemaskerde bal in het St. Charles 
Theatre, een van de meest luxueuze theaters van de stad.90 Het kan niet 
anders dan dat hij zal hebben teruggedacht aan zijn jeugd, waarin zijn 
vader Abraham de gemaskerde bals rondom Poeriem en carnaval in 
Frascati leidde. Maar de vrolijkheid duurde slechts kort, want in de zo-
mer stierf Jacques’ 2-jarige dochter Sarah. Waarschijnlijk had ze cholera 
of gele koorts – ziektes die de stad regelmatig teisterden. De economi-
sche situatie in de stad ging hierdoor, en door de naweeën van de Bur-
geroorlog, alleen maar achteruit. Zeker muzikanten zonder stabiel in-
komen, zoals Jacques, hadden het zwaar. Dat is te zien aan het adres van 
de familie D’Oliveira in 1867: nabij het Charity Hospital, in een arm ge-
deelte van de stad.91

 In de loop van 1867 nam het aantal concerten van Jacques af. Hij stond 
nog wel geprogrammeerd, maar veel minder dan voorheen. Bovendien 
werden zijn concerten regelmatig uitgesteld. Jacques was ziek, mogelijk 
getroffen door een nieuwe epidemie van gele koorts die op dat moment 
heerste. Op 19 juni 1867 stierf hij op slechts 31-jarige leeftijd aan ‘een 
lange en slepende ziekte’. Een dag later werd hij begraven op de begraaf-
plaats van de Sefardische gemeente.92 Na een kleine maand organiseer-
de de Deutsche Gesellschaft een benefietconcert in het Opera House 
voor de ‘arme en behoeftige familie’ die Jacques naliet:

D’Oliveira was een populaire artiest in deze stad. Aangezien hij weinig 
voor zichzelf vroeg gedurende zijn leven, hopen we dat zijn weduwe en 
kinderen een kleine beloning krijgen voor hun vaders viooltalent. Laten 
we hun een gevulde zaal geven vanavond. Het programma is goed.93

Het is opvallend dat een Duitse vereniging de benefietavond voor het 
gezin D’Oliveira organiseerde. De Gesellschaft was een actieve belan-
genvereniging, wat niet zo gek was, aangezien de Duitse immigratie 
sinds de jaren 1840 in een stroomversnelling was geraakt. Maar Jacques 
was natuurlijk niet uit Duitsland afkomstig, en met zijn artiestennaam 
Señor Oliveira had hij zijn mediterrane afkomst uitgebuit. Misschien 
had Jacques goede banden met de Duitse gemeenschap in New Orleans, 
wat gezien zijn eerdere optredens voor het Duits-protestantse wees-
huis en het Duitse mannenkoor niet onwaarschijnlijk is. Bovendien was 
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de havenstad New Orleans het prototype van een negentiende-eeuwse 
smeltkroes: mensen van verschillende afkomst leefden met en door el-
kaar heen. De muren tussen de verschillende bevolkingsgroepen en ge-
loofsgemeenschappen waren laag.
 Jacques d’Oliveira’s vrouw en kinderen zouden zich uiteindelijk her-
stellen van de grote tegenslag die hun was overkomen. Mirjam overleef-
de haar man met maar liefst 52 jaar. Hun zonen kregen banen als ingeni-
eur en stenograaf (een beroep dat in later tijden binnen de Europese tak 
van de familie D’Oliveira terug zou komen). Beiden trouwden en kre-
gen veel kinderen in New Orleans. De naam D’Oliveira bleef dan ook 
tot ver in de twintigste eeuw in het telefoonboek van de jazzstad staan; 
in 1973 werd Jacques’ oudste kleinzoon Oliver – die nog als Amerikaans 
soldaat in 1918 in de Eerste Wereldoorlog had gevochten – op een be-
graafplaats even ten zuidwesten van New Orleans begraven.94

 In Nederland bleef het overlijden van de voormalige Amsterdam-
se vioolvirtuoos vrijwel onopgemerkt. Jacques’ moeder Grietje Levee 
plaatste bijna een maand na zijn dood een overlijdensadvertentie in het 
Algemeen Handelsblad. Tien dagen later memoreerde deze krant – die 
een decennium eerder zo vaak en zo lovend over de jonge vioolvirtuoos 
had geschreven – slechts dat ‘het dagblad van New-Orleans’ hulde aan 
zijn bekwaamheden als violist had gebracht. Daar bleef het bij. Jacques 
d’Oliveira’s loopbaan als violist was te kort geweest om een blijvende in-
druk achter te laten.

Amusement in de stad en in de mediene

Aan de carrières van Jacques d’Oliveira en zijn schoonvader Benjamin 
Cohen Carillon is te zien dat het voor getalenteerde Sefardische Joden 
uit Nederland in de negentiende eeuw niet onmogelijk was om een in-
ternationale loopbaan op te bouwen, zowel binnen als buiten de Sefar-
dische wereld. Toch waren zij uitzonderingen; de Nederlandse Sefardi-
em waren in 1796 Nederlandse staatsburgers geworden en verreweg de 
meesten van hen zagen hun toekomst dan ook in Nederland. Bovendien 
waren met de politieke emancipatie hun vestigingsmogelijkheden ver-
groot: ze mochten nu zonder restricties in alle Nederlandse gemeenten 
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wonen. Gezien de belabberde leefomstandigheden in de Amsterdamse 
Jodenbuurt waren deze toegenomen mogelijkheden niet onbelangrijk. 
In de eerste helft van de negentiende eeuw ontstond inderdaad een trek 
naar de mediene (provincie) – met name naar de noordelijke gewesten en 
Gelderland –, waar Joodse gemeenten ontstonden en waar Joden vaak 
een belangrijke rol gingen spelen in de plattelandseconomie.95

 Ook Jacques’ één jaar jongere broer, Jacob (geboren in 1836), voelde 
zich in de keuze van zijn woonomgeving niet beperkt tot Amsterdam. 
Natuurlijk, na de onverwachte dood van zijn vader Abraham moest hij 
samen met zijn broers alle zeilen bijzetten om in de stad het hoofd bo-
ven water te houden. Maar toen de danslessen en de gemaskerde bals in 
Frascati in goede handen bleken te zijn bij broer Joseph d’Oliveira, be-
sloot de ondernemende Jacob in november 1862 om Amsterdam te ver-
laten. Eerste plaats van bestemming was Harderwijk. In deze Gelderse 
plaats was de Joodse bevolking in relatief korte tijd vervijfvoudigd: in 
1809 woonden er slechts 38 Joden, zestig jaar later was dit aantal toege-
nomen tot 192.96

 Drie maanden na zijn aankomst in Harderwijk trad Jacob er in het hu-
welijk met de 21-jarige Marianna Vreeland, een meisje afkomstig uit de 
Hoogduitse gemeente van Amsterdam. Uit de huwelijksakte blijkt dat 
Marianna niet kon schrijven, wat erop duidt dat ze uit een arm milieu af-
komstig was. Wel een muzikaal milieu, want haar stiefvader Joseph de 
Bok en twee van haar broers waren allen muzikanten. Verder is opval-
lend dat Jacob als beroep ‘reiziger’ opgaf en dus geen duidelijk vak had 
gekozen. Maar een halfjaar later besloot hij zich te richten op de pro-
fessie die hij kende uit zijn jeugd en waarin zijn vader en jongere broer 
zo bedreven waren: het dansmeesterschap. Hij vestigde zich met zijn 
vrouw in een van de centra van Joodse cultuur in Nederland, Leeuwar-
den. Daar was de Joodse bevolkingsgroep rond 1860 op zijn hoogtepunt 
in de gehele geschiedenis van de stad.97 Er woonden bijna 1400 Joden, 
van wie het merendeel in de straten rond de synagoge in de binnenstad. 
Jacob vestigde zich midden in deze wijk, op de hoek van de Grote Kerk-
straat en de Tolsteeg, slechts tientallen meters verwijderd van de Joodse 
school, het mikwe (ritueel Joods badhuis) en de synagoge.98

 Op 1 september 1863 lichtte Jacob zijn komst naar de Friese stad toe in 
een advertentie in de Leeuwarder Courant:
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Aangemoedigd door de gunstige ontvangst en toezeggingen van onder-
scheidene notabele ingezetenen, zoowel van Leeuwarden, als van de om-
streken, heeft de Ondergeteekende besloten zich te Leeuwarden te ves-
tigen tot het geven van onderwijs in de da nskunst, het dirigeren van 
bal s enz.
Hij hoopt, dat de lessen van zijnen, thans overleden Vader, den Heer A. 
oliv eir a, in leven Dansmeester enz. te Amsterdam, en zijne eigene 
langdurige ondervinding in het vak als aanbeveling bij het geëerde Pu-
bliek mogen dienen.

Augustus 1863,
J. oliv eir a van Amsterdam99

Het doet in eerste instantie vreemd aan dat Jacob de naam van zijn acht 
jaar tevoren overleden vader vermeldde in een advertentie in de stads-
krant van Leeuwarden. Maar aan de andere kant: veel Joden die zich in 
de loop van de negentiende eeuw in Leeuwarden hadden gevestigd, wa-
ren afkomstig uit Amsterdam. Het kon heel goed wezen dat zij in hun 
jonge jaren het Poeriemfeest hadden afgesloten in Frascati, met een ge-
maskerd bal onder leiding van dansmeester Abraham d’Oliveira. Jacob 
hoopte er ongetwijfeld op dat bij deze mensen de naam D’Oliveira nos-
talgische gedachten zou oproepen.
 Jacob hield het in Leeuwarden vier jaar uit, een periode waarin twee 
kinderen – Abraham en Henriëtte – werden geboren. In 1866 verliet 
Jacob de noordelijke stad alweer, om zich via opnieuw Harderwijk, 
waar in 1867 en 1868 zijn dochters Grietje en Rosetta werden geboren, 
Utrecht (geboorte dochter Sophia in 1870) en Arnhem (geboorte doch-
ter Rebecca in 1872) uiteindelijk in juni 1873 weer in zijn geboorteplaats 
Amsterdam te vestigen. Hij was er ruim tien jaar weg geweest.
 De snelle opeenvolging van woonplaatsen in de mediene – met na-
me na het vertrek uit Leeuwarden – kan duiden op rusteloosheid, of op 
een onvermogen in een onbekende omgeving te aarden. Deze karak-
tereigenschappen zullen in het geval van Jacob wellicht hebben meege-
speeld. Maar de hoofdoorzaak was van praktische aard: het gezin van 
Jacob d’Oliveira ging behoren tot de groep van reizende artiestenfami-
lies die rondkwamen van optredens op de kermis. Dit jaarlijkse volks-
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festijn was in de negentiende eeuw mateloos populair.100 Een keur aan 
goochelaars, buiksprekers, acrobaten en koorddansers, begeleid door 
allerhande muzikanten, zwermde elk jaar over de plaats die door de ker-
mis werd aangedaan. Ze zongen en dansten dat het een lieve lust was, en 
elk café chantant zat vol.101 Al aan het einde van de achttiende eeuw be-
vonden zich onder hen veel Joden, wat logisch was gezien de traditione-
le verbinding die er bestond tussen straatventen – het beroep bij uitstek 
voor het arme Joodse proletariaat – en de opvoering van een kunststuk-
je of een goocheltruc.
 In de loop van de negentiende eeuw domineerden enkele Joodse fa-
milies onderling het variété binnen de Nederlandse kermis- en circus-
wereld: allereerst waren er de erfgenamen van de beroemde circusdi-
recteur Lion Kinsbergen (1750-1813), die zijn paardrijders door vuur 
en over mensen heen liet springen.102 Ook Blanus, Dassie, Kas en Boe-
snach waren bekende kermisnamen, die vaak onderling verwant waren. 
Het was een exponent van deze laatste (overigens Sefardische) familie, 
Abraham Boesnach, met wie Jacob d’Oliveira in augustus 1867 aan het 
Amsterdamse gemeentebestuur een verzoek deed om een plek te krij-
gen op de grote septemberkermis; Abraham Boesnach met een ‘theatre 
des Nouveautés’, Jacob met een ‘photografietent’, die hij samen met on-
der anderen zijn stiefschoonvader Joseph de Bok zou exploiteren.103

 In het begin van de negentiende eeuw was het nog vooral de came-
ra obscura geweest die razend populair was als kermisattractie, maar 
de fotografie had deze rol vanaf haar introductie in Nederland in 1839 
moeiteloos overgenomen. Veel fotografen kwamen op de kermis af, 
waar ze in een klein tentje portretfoto’s maakten. De belangstelling 
was groot; in 1855 maakte een fotograaf op de Amsterdamse kermis 
bijvoorbeeld zoveel portretten dat hij niet genoeg tijd had om deze al-
lemaal te ontwikkelen voor het einde van de kermis.104 En vanaf 1862 
ontstond er een ‘visitenkaartenwoede’;105 in welgestelde kringen telde 
je niet meer mee als je niet een klein fotoportretje van jezelf als visite-
kaartje aan een nieuw contact kon overdragen. Deze portretten werden 
doorgaans door professionele fotografen in permanente fotostudio’s 
gemaakt, maar ook de kermisfotografen sprongen met graagte in op de 
rage – vaak tot ongenoegen en hoon van hun collega’s, die vonden dat 
de ambulante fotografen het vak een slechte naam bezorgden. De Rot-
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terdamse studiofotograaf Piet Jan Cornelisse schreef in 1865 niet voor 
niets dat zo’n ambulante fotograaf ‘in ’t algemeen genomen, uit alle vak-
ken een weggeloopen knoeijer [was]. Slechte schilders, horlogiemakers, 
ook bakkers, zelfs kramers, zijn op komen dagen, hebben ’t bedrijf aan-
vaard, als echte kwakzalvers, bloot en alleen, om het publiek centen uit 
den zak te kloppen, niets meer, niets minder.’106 Cornelisse overdreef 
ongetwijfeld, maar er zat wel een kern van waarheid in zijn beschuldi-
gingen. Ook zal enige mate van frustratie hebben meegespeeld: kermis-
fotografen vroegen veel minder voor hun portretfoto’s dan gevestigde 
fotografen met studio’s.107

 Jacob d’Oliveira zal over dergelijke beschuldigingen van broodroof 
zijn schouders hebben opgehaald. Hij zag de ontwikkeling van de por-
tretfotografie waarschijnlijk simpelweg als een noodzakelijke manier 
om wat bij te verdienen naast zijn werkzaamheden als dansmeester. 
Buiten het kermisseizoen bleven zijn lessen weliswaar doorgaan, maar 
hiervan – en van het dirigeren van een enkel bal – was het moeilijk om 
rond te komen.108

 Vanaf de zomer van 1869 vond Jacob een andere manier om op de 
kermis zijn brood te verdienen. Dit keer trad hij op als ‘gunstig beken-
de hollandschen komiek’, die tussen de grappen door gemakkelijk in het 
gehoor liggende liedjes zong. Net zoals bij zijn poging om te profiteren 
van de populariteit van de fotografie, speelde Jacob ook als humorist in 
op de vraag van de dag. Sinds de successen van Nathan Judels was de 
lichtvoetige vaudeville een populair genre in Nederland. Talloze ker-
misartiesten imiteerden de ster van de Amsterdamse Salon des Variétés 
door gebruik te maken van hetzelfde ‘komisch arsenaal’ als dat van Ju-
dels: gehuld in rare kleren en gebruikmakend van grappige loopjes en ei-
genaardige zinnetjes persifleerden ze taferelen uit het dagelijks leven.109 
Jacob d’Oliveira bleef niet achter.
 In zijn optredens werd hij op de viool begeleid door de 18-jarige half-
zus van zijn vrouw, Rebecca de Bok, en door acht andere artiesten, die 
in de reclameadvertenties in de regionale kranten niet bij naam werden 
genoemd. Waarschijnlijk waren zij allen op meer of mindere mate fa-
miliair gelieerd aan Jacob; in een recensie in de Deventer Koerier werd 
specifiek over het optreden van de ‘familie Oliveira’ gesproken.110 Fami-
lie of niet, het gezelschap was in elk geval zeer mobiel. Leiden, Monnic-
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kendam, Deventer, Den Helder, Epe: Jacob en zijn artiestenfamilie reis-
den het hele land door om tegen schappelijke entreeprijzen het publiek 
te vermaken.
 Deze periode van doorlopend reizen en optreden in de mediene hield 
de familie een kleine vier jaar vol. Zoals ruim tien jaar tevoren econo-
mische motieven aan de basis hadden gelegen om Amsterdam te verla-
ten, golden deze ook voor Jacobs beslissing om er in 1873 terug te keren. 
Lange tijd had er economische stilstand geheerst in de hoofdstad, maar 
vanaf eind jaren zestig kwam er in relatief snel tempo een proces van 
economische en culturele bloei op gang.111 Dit proces was aangewakkerd 
door het liberale tweede kabinet-Thorbecke (1862-1866), dat onderne-
merschap propageerde en in Amsterdam aansluiting vond bij kringen 
rond de Kamer van Koophandel. Een nieuwe generatie handelslieden 
realiseerde zich dat de eens zo welvarende handelsstad achterliep bij an-
dere West-Europese hoofdsteden, die in hoog tempo industrialiseerden 
en projecten voortbrachten van internationale allure. De liberale poli-
tici beseften dat het, om zich hiermee te meten – en dus te kunnen vol-
doen aan ‘de eischen des tijds’ – nodig was om groot te denken en risi-
co’s te nemen.112

 In relatief korte tijd werden veel beschermende, maar tegelijk beper-
kende maatregelen zoals koloniale tarieven en accijnzen losgelaten of 
afgeschaft, en ging de stad serieus werk maken van nieuwe water- en 
spoorwegverbindingen. Bovendien zetten particulieren grootschalige 
bouwprojecten op die het aanzien van de stad ingrijpend veranderden. 
Een belangrijk figuur die verantwoordelijk was voor veel vernieuwen-
de initiatieven was de uit een vrij welgestelde, orthodoxe Portugees-
Joodse familie afkomstige Samuel Sarphati (1813-1866). Zijn familie 
behoorde in de achttiende eeuw tot dezelfde sociale klasse als die van 
de D’Oliveira’s – een ver familielid van Sarphati, David Sarphati de Pi-
na, zijn we in het eerste hoofdstuk al tegengekomen als echtgenoot van 
Rachel d’Oliveira en zakenpartner van zijn schoonvader Elias Olivier –, 
maar was daarna in veel mindere mate verarmd.113 Samuel Sarphati was 
geboren op de chique Nieuwe Herengracht en had de financiële mid-
delen om aan de Leidse universiteit medicijnen te studeren.114 Hij be-
gon zijn carrière als armendokter in de Jodenbuurt, maar ontwikkelde 
zich al snel tot een veelzijdige, visionaire plannenmaker. Aan het einde 
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van zijn korte leven was hij de bestuurlijke spil van talloze commissies, 
maatschappelijke ondernemingen en projecten – zowel binnen zijn ei-
gen geloofsgemeente als daarbuiten. De meest zichtbare kroon op zijn 
werk was in 1864 de voltooiing van het Paleis voor Volksvlijt, een im-
mens gebouw bij de Utrechtsepoort (op het huidige Frederiksplein), dat 
als ‘tempel voor vernuft en geestontwikkeling’ tot doel had met tentoon-
stellingen de nationale nijverheid, het internationale handelsverkeer en 
de kunsten en wetenschappen te bevorderen.115 Het gebouw was geïn-
spireerd op het Engelse Crystal Palace en zou het eerste zijn in een reeks 
van grootschalige bouwprojecten – een jaar na het Paleis voor Volks-
vlijt opende het eerste deel van het Vondelpark; vervolgens werden het 
eveneens door Sarphati opgezette Amstelhotel (1866), het Noordzeeka-
naal (1876), het Concertgebouw (1888) en het Centraal Station (1889) 
voltooid. Zij brachten grandeur naar Amsterdam en gaven de stad een 
mondaine uitstraling. Terecht merkte de Kamer van Koophandel op dat 
‘voor het kalme Amsterdam van vroeger vrij snel een woelige wereld-
stad in de plaats is getreden’.116

 Zover was het in de eerste helft van de jaren 1870 nog niet, maar het 
nieuwe elan van Sarphati en de zijnen had wel al geleid tot uitbreiding 
van de stedelijke woningbouw en werkgelegenheid.117 Die factoren had-
den op hun beurt een aanzuigende werking op mensen van het platte-
land; stadsuitbreiding en immigratie versterkten elkaar dus. Hiervan 
is ook de terugkeer van Jacob d’Oliveira een voorbeeld. Hij besefte dat 
de hoofdstad nieuwe kansen bood en vestigde zich in juni 1873 met zijn 
gezin aan de Amsterdamse Raamgracht. Die was om de hoek van de 
Groenburgwal – waar zijn jongere broer Joseph al jaren woonde – en 
op vijf minuten lopen van de snoge. Hoewel niets erop duidt dat Jacob 
vroom was aangelegd, zal hij er op sabbat waarschijnlijk, net zoals de 
meeste gemeenteleden, zijn gezicht hebben laten zien.

Broer Joseph, met wie Jacob dus na lange tijd herenigd werd, bezocht 
in elk geval vaak de snoge. Uit de archieven van de Portugees-Israëlieti-
sche Gemeente blijkt dat deze dansmeester zich gedroeg zoals van een 
fatsoenlijk lid mocht worden verwacht: vanaf het moment van zijn hu-
welijk, op 22-jarige leeftijd met Ester Roozeboom, had Joseph elk half-
jaar voor 3,5 gulden aan belasting- en voor ongeveer 1 gulden aan offer-
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gelden betaald.118 Bovendien gaf hij voor speciale gelegenheden wel eens 
extra: in 1864 en 1870 had hij bijvoorbeeld respectievelijk 3 en 10 gulden 
voor de armenschool van de gemeente overgehad.119

 Zoals uit de achternaam van zijn bruid blijkt, was ook Joseph – net 
als Jacob – getrouwd met een meisje van Asjkenazische afkomst. Zij wa-
ren bepaald niet de enigen. Hoewel de Aktie Portugesia in de Tweede 
Wereldoorlog het tegengestelde zou beweren, waren in de tweede helft 
van de negentiende eeuw gemengde Sefardisch-Asjkenazische huwelij-
ken, zeker in de lagere klassen, eerder regel dan uitzondering. Van alle 
kinderen van dansmeester Abraham d’Oliveira trouwde alleen zijn oud-
ste zoon, violist Jacques, een Sefardisch meisje (Mirjam Carillon). De 
overige drie zoons en drie dochters vonden hun huwelijkspartner allen 
buiten de eigen Portugees-Joodse gemeente. Dat is ook niet zo gek. De 
kinderen van Abraham waren opgegroeid in de Rapenburgerstraat op 
nummer 151, waar het gezin jarenlang een verdieping had bewoond. Als 
we met de bevolkingsregisters nagaan van welke kerkelijke gezindten 
de buren van de D’Oliveira’s waren, dan blijkt dat tussen 1851 en 1853 
er in totaal 587 mensen op de nummers 141 t/m 151 hebben gewoond – 
een enorm aantal, waaruit de grootte van de gezinnen en het gebrek aan 
ruimte in de straat duidelijk blijkt.120 Van deze buren waren er slechts 
56 (9,5 procent) van Sefardische en maar liefst 464 (79 procent) van 
Asjkenazische afkomst.121 Onder deze laatste groep bevond zich de fa-
milie van de ultraorthodoxe voorzitter van het Nederlands Israëlie-
tisch Seminarium, de bankier Meyer Lehren (1793-1861), die samen met 
zijn al even orthodoxe broers Zwi Hirsch en Akiba een machtige po-
sitie binnen de Asjkenazische gemeenschap van Amsterdam innam. 
Zijn woning, twee huizen naast het pand dat gedeeltelijk door Abraham 
d’Oliveira en zijn familie werd bewoond, stond vol met Talmoedische 
geschriften en diende als huissjoel voor seminariestudenten.122 Hoewel 
de kinderen D’Oliveira zelf nog naar een Sefardische school gingen, 
groeiden ze dus op in een grotendeels Asjkenazische omgeving.
 Net zoals zijn vader Abraham stond Joseph met beide benen in de 
Amsterdamse uitgaanswereld. Hij bleef jarenlang de grote bals mas-
qués in Frascati leiden, die onverminderd populair bleven. Daarnaast 
was hij actief in het Joodse culturele verenigingsleven van die tijd. Van-
af de jaren 1860 schoten de amateurtoneel- en muziekgezelschappen, 
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met namen als ‘Nut Zij Ons Doel’, ‘Vriendenclub’ en ‘Ernst en Luim’, 
als paddenstoelen uit de grond.123 Ze bestonden veelal uit Joodse arbei-
ders en middenstanders die een zaaltje afhuurden, een toneelvoorstel-
ling opvoerden en de avond afsloten met een ‘geanimeerd bal’. Joseph 
nam uiteraard altijd de baldirectie op zich, maar was ook in te zetten 
als regisseur of orkestleider. Het in 1865 opgerichte Nieuw Israëlietisch 
Weekblad (ni w) stond vol met zonder uitzondering lovende verslagen 
van opvoeringen van deze Joodse dilettantengenootschapjes; amateurs 
moest je nu eenmaal niet bekritiseren, maar prijzen voor hun inzet.
 De enige keer dat het weekblad wel een lichte kritische noot plaats-
te bij een opvoering waarbij dansmeester Joseph d’Oliveira was betrok-
ken, had niets te maken met het vertoonde spel. In 1876 organiseerde 
de Joodse vereniging Kunst en Vriendschap een groot, vierdaags zang-
concours en festival voor 23 zangverenigingen uit het hele land, inclu-
sief een groot bal onder leiding van Joseph d’Oliveira in het Paleis voor 
Volksvlijt. Het feest begon op vrijdagavond 23 juni, terwijl het concours 
zelf op zaterdag werd gehouden. Gelijktijdig aan de sabbat dus – een op 
zijn minst onhandige planning. Dat vond het ni w  ook, maar de toch zo 
conservatieve krant was in het verslag van het succesvolle festival op-
merkelijk vergevingsgezind: er was waarschijnlijk sprake van een dom 
misverstand geweest, dat op korte termijn niet meer terug te draaien 
was.124 In plaats van te klagen had de hoofdredactie van de krant blijk-
baar besloten dat het beter was om de sabbatschending slechts in een 
bijzin te noemen, en verder de aandacht te vestigen op al het moois dat 
wél had plaatsgevonden.
 Maar twee jaar later kwam het opgekropte ongenoegen toch tot ui-
ting. Kunst en Vriendschap was in 1878 namelijk opnieuw van plan een 
groot concours te organiseren zonder rekening te houden met de sab-
batrust. Geschrokken deed het ni w  nu wél gedetailleerd verslag van 
wat er op zaterdag 24 juni 1876 was gebeurd. Het weekblad concludeer-
de dat ‘de sabbatrust dien dag in de kom der Amsterdamsche Joodsche 
gemeente was gesmoord’.125 Dat de zangvereniging dit keer opnieuw 
van plan was de sabbatrust aan haar laars te lappen, was ten strengste te 
veroordelen.
 Kunst en Vriendschap trok zich weinig van de scherpe kritiek aan; het 
concours ging opnieuw gewoon door, alsof er niets aan de hand was. 
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Dit voorval is een goede illustratie van een omslag in het beleven van de 
Joodse religie, die omstreeks 1870 in Nederland een nieuwe dynamiek 
kreeg. Door de ontwikkeling van de emancipatie en integratie van de Jo-
den in Nederland en het ontbreken van charismatische religieus leiders 
trad er langzaam een proces van secularisering in werking. Joden wer-
den steeds meer opgenomen in het algemene economische leven, waar-
door het voor hen steeds ingewikkelder werd om zich te houden aan al-
le religieuze voorschriften.126 In tegenstelling tot de eerste helft van de 
eeuw – toen het ondenkbaar was dat een Joodse vereniging de sabbat 
niet in acht zou nemen – was het in de jaren 1870 niet meer vanzelfspre-
kend dat alle Joden zich strikt aan de halacha (de Joodse wetten) hielden.
 Er zijn geen redenen om aan te nemen dat Joseph en Jacob d’Oliveira 
in deze secularisering meegingen. Joseph dirigeerde weliswaar het bal 
van het Kunst en Vriendschap-concours, maar dit bal werd gehouden 
op zondagavond. Zoals gezegd blijkt uit de boeken van de pig dat hij 
een echte snogeiro was, die vrijwillig bijdroeg aan collectes ten bate van 
de gemeente. Dat kon van Jacob niet worden gezegd, maar vanaf zijn te-
rugkomst in Amsterdam ging ook hij weer naar snoge. Op 31 mei 1874, 
ruim elf jaar na zijn gemeentelijk huwelijk in Harderwijk, werd zelfs in 
de snoge het kerkelijk huwelijk tussen hem en Marianna Vreeland vol-
trokken. Hij ging in die periode ook finta betalen. In tegenstelling tot 
vroeger tijden, toen de parnasiem een schimmige verdeelsleutel han-
teerden bij het bepalen van de te betalen belastingen, was het in de twee-
de helft van de negentiende eeuw volkomen duidelijk hoeveel een lid 
moest betalen: 0,5 procent van zijn jaarsalaris. Aangezien Jacob meestal 
6 en Joseph 8 gulden betaalde, kunnen we hun jaarsalarissen bepalen op 
respectievelijk ongeveer 1200 en 1600 gulden.127 Zeker in het geval van 
Jacob, die een omvangrijk gezin te onderhouden had, was dat bedrag ei-
genlijk te laag om van rond te komen. Enkele jaren na zijn toetreding als 
betalend lid werd hij dan ook weer van de ledenlijst afgehaald, om enige 
tijd later toch weer toe te treden. Hij zat in hetzelfde schuitje als zijn ver-
re voorvader, Moseh d’Oliveira, die twee eeuwen terug óók voortduren-
de schipperde tussen betalend of niet-betalend gemeentelid zijn.
 In 1876 ging Jacob gedurende de zomermaanden weer alle kermissen 
in het land af om op treden. Dit keer niet met zijn hele familie – die bleef 
in Amsterdam –, maar ook weer niet in zijn eentje. Hij trad namelijk op 
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met zijn hondje Norma, ‘dat kaart en domino speelt, aftrekt en verme-
nigvuldigt’.128 Voor 49 cent zat je al op de eerste rij om de kunstjes van 
het gedresseerde dier te bewonderen; kinderen hoefden slechts 25 cent 
te betalen. Net zoals in zijn vorige kermisbanen als fotograaf en komiek 
werd Jacob niet rijk als hondendresseur – hij hield er dan ook snel weer 
mee op. Er was in de jaren 1870 namelijk nog een ander beroep waarop 
Jacob zich ging toeleggen, en met hem vele andere Joden in zijn omge-
ving. Het zou niet lang duren voordat dit beroep ‘het vak’ zou worden 
genoemd – het diamantvak. Hierin waren namelijk wél gouden bergen 
te verdienen.

Het vak, de Kapers en een Amsterdamsche kinderroof

In het eerste hoofdstuk hebben we al gezien dat Portugese Joden in de 
zeventiende eeuw op vrij grote schaal in de diamantindustrie actief wa-
ren. Sindsdien hadden de Joden hun greep op de diamantindustrie niet 
afgestaan – ook niet toen in 1749 ongeveer honderd niet-Joodse dia-
mantbewerkers bij het Amsterdamse gemeentebestuur hadden gepleit 
voor de oprichting van een apart gilde om zich te ontdoen van de Jood-
se concurrentie. Het stadsbestuur had het verzoek niet ingewilligd; als 
de ongeveer driehonderd Joodse diamantbewerkers hun banen verlo-
ren, zou de druk op de armenkas van respectievelijk de Portugese en de 
Hoogduitse Natie te groot worden. De gevolgen van de te verwachten 
onrust waren niet te overzien, en bovendien beseften de schepenen heel 
goed dat het Joden waren geweest die het diamantvak in Amsterdam 
hadden opgericht.129

 De Joden bleven dus ook in de achttiende en negentiende eeuw hun 
dominantie in de Amsterdamse diamantnijverheid behouden. Het vak 
zelf veranderde wel ingrijpend. Dat had alles te maken met de Industrië-
le Revolutie die zich in de negentiende eeuw voltrok. In 1840 werd door 
een groep juweliers in de Rapenburgerstraat voor het eerst stoomkracht 
gebruikt voor de aandrijving van de slijpmolens – samen met de suiker-
raffinaderij was de diamantslijperij de eerste branche die deze nieuwe 
manier van energieopwekking toepaste. In dezelfde periode werden er 
belangrijke diamantvelden ontdekt in de Braziliaanse provincie Bahia, 
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terwijl tegelijkertijd de vraag naar sierdiamant onder de nieuwe klasse 
van rijke industriëlen toenam. Amsterdam merkte onmiddellijk de ge-
volgen van deze ontwikkelingen, want de werkgelegenheid in de dia-
mantindustrie groeide flink. In de twintig jaar na de ontdekking van de 
Braziliaanse diamantvelden liep het aantal diamantbewerkers in Am-
sterdam op tot ongeveer 1400.130

 Maar dat was nog niets vergeleken met wat de Amsterdamse dia-
mantindustrie te wachten stond. Vlak nadat rond 1865 de bloeitijd leek 
te zijn opgehouden – de aanvoer uit Brazilië stokte en oorlogen binnen 
en buiten Europa zorgden voor onzekere handelsbetrekkingen – wer-
den in Zuid-Afrika bij Kimberley nieuwe diamantvelden ontdekt. De 
Braziliaanse mijnen verbleekten bij de omvang van deze nieuwe schat. 
De toestroom van ruwe diamant was dus voorlopig verzekerd, en de 
Frans-Duitse Oorlog van 1870-1871 zorgde ervoor dat Parijs als concur-
rerend diamantcentrum een slag kreeg toegebracht.131 Vanaf de winter 
van 1870, toen de eerste zending van Zuid-Afrikaanse ruwe diamant in 
Amsterdam aankwam, kon het niet meer op. Ineens kwam de Amster-
damse diamantindustrie vele handen tekort. Diamantslijpers konden 
bij hun werkgevers, de juweliers, exorbitant hoge lonen bedingen. Een-
voudige arbeiders in de diamantfabrieken verdienden gemakkelijk 100 
gulden per week en kregen soms zelfs cadeaus als ze bleven werken.132 
De legendarische ‘Kaapse tijd’ was begonnen; een ware diamantstroom 
spoelde door de stad.
 In economisch florerende tijden wil iedereen wel een graantje mee-
pikken van de winsten. Diamantbewerkers die in de teruggang van de 
jaren zestig het vak de rug hadden toegekeerd, wisten niet hoe snel ze 
weer aan het werk moesten gaan. Ze namen familieleden mee, die ze ra-
zendsnel onderwezen in het ambacht. Dat deze haastige opleiding nog-
al eens ten koste ging van de kwaliteit van de geslepen diamant, maakte 
niet uit: ‘Als het maar blinkt’ was een veelgehoorde opmerking. Maar al 
heel snel kregen de diamantbewerkers door dat een ongecontroleerde 
toestroom van leerlingen – en dus toekomstige concurrenten – niet in 
hun voordeel zou werken. De verschillende geledingen binnen het vak 
– diamantklovers, -snijders, -slijpers en -verstellers – richtten vakver-
enigingen op die de leerlingenstroom reguleerden.133 Leerlingen werden 
slechts in zeer beperkte mate aangenomen, waardoor logischerwijze 
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vooral jongens uit de directe omgeving van een senior diamantslijper 
kans hadden op een opleidingsplek. Zo was het mogelijk dat de dia-
mantbranche – ondanks de oprichting van een enkele ‘christenslijperij’ 
– grotendeels een Joodse aangelegenheid bleef. Ook volgde hieruit dat 
een jonge jongen die als leerling toch tot het diamantvak werd toegela-
ten zijn geluk niet op kon. Hij moest sterk in zijn schoenen staan om de 
plotselinge weelde te kunnen dragen.
 In zijn klassieke dissertatie De diamantbewerkers van Amsterdam uit 
1936 vergeleek de socioloog Henri Heertje de jonge, vaak ongetrouwde 
diamantslijpers en hun leerlingen met de ‘ow’ers’ uit de Eerste Wereld-
oorlog: smokkelaars die vanwege de neutraliteit van Nederland plotse-
ling enorme ow (oorlogswinsten) behaalden en die erom bekendston-
den hun geld op luidruchtige wijze over de balk te smijten.134 Als Heertje 
zijn proefschrift in onze tijd had geschreven, had hij de jonge diamant-
bewerkers misschien wel vergeleken met snel rijk geworden Afro-
Amerikaanse rappers of basketballers uit achterstandswijken, die hun 
miljoenen zo snel mogelijk aan de meest protserige huizen, auto’s en ju-
welen spenderen.
 In het Amsterdam van de eerste helft van de jaren zeventig lieten de 
door de Kaapse tijd snel vermogend geworden diamantbewerkers (‘Ka-
pers’) zich ook gelden. ‘Het geld moest weg, en ging weg aan de meest 
smakelooze, wanstaltige dingen,’ schreef vakbondsbestuurder Henri 
Polak ruim twintig jaar later over de koopwoede van de nieuwe rijken.135 
Ze aten kievitseieren, kochten kostbare piano’s zonder erop te kunnen 
spelen en dosten zich uit in dure kleren- en juwelencombinaties die net 
niet bij elkaar pasten. Drankgebruik, gokken en onzedelijk gedrag wa-
ren aan de orde van de dag.136 Natuurlijk gold dit niet voor alle Kapers: 
velen van hen legden hun geld opzij voor mindere tijden, werkten zich 
op in de diamantwereld en gingen naar de bibliotheek in plaats van naar 
het café. Zij voldeden allerminst aan het stereotiepe beeld van de Joodse 
patser, dat ook in Nederland welbekend en veelgebruikt was.137 Maar het 
is niet voor niets dat over de jonge, veelal vrijgezelle en plotseling steen-
rijke diamantbewerkers de wildste verhalen de ronde deden.
 Ook in de familie D’Oliveira zien we rond het begin van de Kaapse 
tijd diamantbewerkers verschijnen. De eersten kwamen niet voort uit 
het gezin van dansmeester Abraham d’Oliveira, maar uit dat van zijn 
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jongere broer Elias (geboren in 1820), die een bestaan als kleermaker 
had opgebouwd en een huishouden met negen kinderen onderhield in 
de Nieuwe Kerkstraat. Anders dan de familie van Abraham gingen deze 
kinderen niet de amusementswereld in, maar kozen ze in het spoor van 
hun vader voor ouderwetse ambachten; Elias’ oudste zoon ging bijvoor-
beeld bij zijn vader in de leer als kleermaker en enkele dochters verdien-
den de kost als naaister – een veelvoorkomend beroep voor ongetrouw-
de Joodse vrouwen.138 Elias’ tweede zoon, Abraham (geboren in 1854), 
ging niet de textiel in, maar de diamant. Op het moment dat de Kaapse 
tijd aanbrak, in het begin van 1871, was hij zestien jaar oud. Hij had zijn 
opleiding als diamantslijper toen al achter de rug en moet dus in kor-
te tijd veel hebben verdiend. Waar hij zijn loon aan uitgaf is onbekend, 
maar het lijkt er niet op dat hij geld opzijlegde als appeltje voor de dorst. 
Vlak na het hoogtepunt van de diamantenhausse, in 1873, vertrok deze 
Abraham namelijk plotseling naar Parijs.
 In de jaren vijftig en zestig was geprobeerd om in Parijs een eigen di-
amantnijverheid op te zetten; veel Nederlandse diamantslijpers hadden 
destijds zelfs de overstap naar de Franse hoofdstad gemaakt.139 Maar de 
Frans-Duitse Oorlog van 1870-1871 had roet in het eten gegooid, en de 
meeste Nederlanders keerden al snel weer terug, zeker toen in Neder-
land plotseling zoveel werkgelegenheid ontstond. De diamantnijver-
heid kwam dus in Parijs nooit van de grond. De diamanthandel bleef er 
wel bestaan, evenals een bloeiende Joodse gemeenschap die was gecon-
centreerd in de oude stadswijk Le Marais. Waarschijnlijk had de toen 
19-jarige Abraham kleurrijke verhalen over Parijs gehoord van terugge-
keerde collega’s en dacht hij in de overgebleven diamanthandel van bete-
kenis te kunnen zijn. De Jiddische uitdrukking lebn vi got in Frankraykh 
(leven als God in Frankrijk) moet de jonge Kaper hebben aangespro-
ken.140

 Maar Abraham hield het niet lang uit in Parijs: na een jaar keerde hij 
op zijn schreden terug. In september 1874 trok hij weer in bij zijn familie 
op de Nieuwe Kerkstraat, om een halfjaar later te trouwen met de 20-ja-
rige kettingmaakster Sophie Kool. Dat had hij beter niet kunnen doen, 
want dit huwelijk stond aan de basis van een groot schandaal waarover 
de kranten niet uitgeschreven raakten.
 Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat het goed mis zou gaan tussen 
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Abraham en Sophie. Op de kop af negen maanden na de huwelijksvol-
trekking werd hun eerste zoontje, Jacques, geboren. Hij kreeg een jaar 
later een broertje, Joseph (roepnaam: Joost). Tot zover was er niets aan 
de hand. Maar in april 1878 werd als een donderslag bij heldere hemel 
door Sophie Kool, zwanger van haar derde zoon, echtscheiding aange-
vraagd. De reden hiervoor is onbekend. Misschien dat Abraham zijn 
losbandige levensstijl uit de Kaapse tijd nog niet had opgegeven, maar 
dat is speculatie. Feit is dat hij met zijn beide zoons uit de Joodse buurt 
trok: eerst naar de Buitensingel, vervolgens naar de Gerard Doustraat 
in de nieuwe stadswijk De Pijp. Vanaf dat moment deed hij er alles aan 
om de door zijn vrouw aangevraagde echtscheiding zo lang mogelijk uit 
te stellen. Hij verstrekte geen gegevens over zijn financiële situatie, zo-
dat de alimentatie niet kon worden vastgesteld. Bovendien liet hij na een 
bewijs van onvermogen in te leveren om een pro-Deo-echtscheiding 
aan te vragen. Waarschijnlijk was Abraham bang dat hij zijn zoons in 
geval van een scheiding niet meer zou mogen zien.
 Abrahams verhuizing naar De Pijp betekende dat er voor het eerst in 
de geschiedenis van de D’Oliveira’s in Amsterdam een familielid buiten 
de Jodenbuurt of grachtengordel ging wonen. Toch was zijn verhuizing 
niet ongebruikelijk. Vanaf de Kaapse tijd hadden sommige diamantslij-
pers de middelen om zich buiten de arme Jodenhoek te vestigen, en bo-
vendien was in de Govert Flinckstraat een grote nieuwe diamantslijperij 
geopend.141 Ook in deze nieuwe stadsbuurt bleven Joden over het alge-
meen dicht bij elkaar wonen en gingen ze, in de woorden van Henri Po-
lak, ‘ettelijke nieuwe Ghetto’tjes vormen’.142 Abraham werd dan ook snel 
gevolgd door familieleden. Al in 1879 kwam zijn neef Jacob d’Oliveira 
bij hem om de hoek wonen, in de Quellijnstraat. De voormalige ker-
misartiest was van plan om op het terrein naast zijn huis een houten 
schouwburgje te bouwen waar hij toneelvoorstellingen kon organise-
ren; de eigenaar van de grond, bierbrouwer Gerard Adriaan Heineken, 
moedigde het plan alleen maar aan.143 Helaas voor Jacob was het stads-
bestuur er minder over te spreken, want vanwege brandgevaar werd het 
plan afgewezen.144 Maar Jacob zou De Pijp niet meer verlaten. Hetzelfde 
gold voor Abrahams vader, kleermaker Elias, die vanaf 1884 tot aan zijn 
dood in 1891 in verschillende huizen op de Govert Flinckstraat woonde.
 Abraham zelf zou minder lang van zijn verblijf in De Pijp genieten. 
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De moeder van zijn kinderen stond erop dat Abraham met geld over de 
brug zou komen. Twee jaar na de scheidingsaanvraag van Sophie Kool 
gaf Abrahams oudste zus Mirjam desgevraagd een verklaring af aan de 
politie: ‘[Abraham d’Oliveira] bezit roerende noch onroerende goede-
ren en is onvermogend het verschuldigde te betalen.’145 Deze verklaring 
over de in zijn jeugd zo snel rijk geworden diamantslijper zal enigszins 
zijn overdreven, maar er zat waarschijnlijk een kern van waarheid in. 
Na de Kaapse tijd was het enkele jaren flink bergafwaarts gegaan met 
de Amsterdamse diamanthandel en -nijverheid. Diamantbewerkers die 
hun makkelijk verdiende geld in de bloeiperiode over de balk hadden ge-
smeten, kregen het zwaar.
 Op het moment dat Mirjam haar verklaring afgaf aan de politie, in 
1880, was Abraham vertrokken uit Amsterdam – zonder zijn zonen. Hij 
had zich dit keer niet in Parijs, maar in Antwerpen gevestigd. Daar be-
vond zich net als in Amsterdam een door Joden gedomineerde sector 
voor diamantbewerking. Deze was destijds nog een stuk kleiner dan 
die in de Nederlandse hoofdstad, maar begon juist rond 1880 toe te ne-
men.146

 Een maand na de verklaring van onvermogen kondigde de arrondis-
sementsrechtbank in Amsterdam de scheiding van tafel en bed af.147 
De drie kinderen van Abraham en Sophie – in 1878 was zoon Salomon 
(roepnaam: Simon) geboren – werden door de rechter aan de zorgen 
van moeder Sophie toegewezen.
 Abraham zou nog veel dieper vallen. Terug in Amsterdam ondernam 
hij verwoede pogingen om zijn kinderen weer zien, maar Sophie Kool 
deed alles wat ze kon om hen bij haar ex-echtgenoot weg te houden. Ze 
trok haar zoontjes meisjeskleren aan en liet hen door kennissen of zelfs 
politieagenten naar een privéschooltje op de Nieuwmarkt brengen.148 
Hebben we hier te maken met een paranoïde geest, of had Sophie Kool 
gegronde reden om extra voorzichtig op haar kinderen te zijn?
 Dat laatste was het geval. Op 19 november 1880 trok Abraham sa-
men met zijn zussen Rebecca en Sophia, en met Sophia’s vriend – de 
18-jarige diamantslijper Isaac Mendes – aan de bel bij het schooltje. Wat 
zich hierna afspeelde lijkt op het script van een middelmatige actiefilm, 
maar was niets minder dan een waargebeurd familiedrama. Abraham 
schreeuwde tegen de onderwijzeres: ‘Waar heb je mijn kinderen? Mijn 
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kinderen moet ik hebben, anders zal ik je vermoorden!’ Vervolgens 
drong hij met zijn handlangers het schooltje in, waarna Isaac Mendes 
de deur van een lokaal in trapte. Hij wist blijkbaar waar hij moest zijn, 
want in dit lokaal bevond zich Joost d’Oliveira, Abrahams tweede zoon, 
die toen drieënhalf jaar oud was. Abraham wikkelde hem in een blauwe 
doek en sprintte naar buiten. Daar stond een koets klaar om hen mee te 
nemen. Maar de onderwijzeres liet zich niet onbetuigd: ze schreeuw-
de moord en brand. Met succes, want gealarmeerde omstanders op het 
plein snelden toe, kwamen in actie en overmeesterden Abraham cum 
suis. In plaats van naar de woning van Abraham reden ze de koets linea 
recta naar het politiebureau om de ontvoerders af te leveren.149

 Het verhaal van ‘de Amsterdamsche kinderroof’ werd herhaalde ma-
len in geuren en kleuren opgetekend door het Amsterdamse volksdag-
blad Nieuws van den Dag. Ook veel lokale kranten in het land schreven 
erover; de zaak was vervuld van dramatiek en leidde bovendien tot een 
slepend strafproces. Het grote twistpunt tussen verdediging en aankla-
gers was of een vader die zijn zoon ergens weghaalde hierbij ‘doleuse 
intentie’ kon hebben. De Code Pénal was hierover onduidelijk, maar re-
cente jurisprudentie wees erop dat dit zeker mogelijk was.150 Omdat bo-
vendien geweld was gebruikt – Isaac Mendes had immers een deur in ge-
trapt –, werd Abraham door het Amsterdamse gerechtshof veroordeeld 
tot twee maanden eenzame opsluiting in de gevangenis. Mendes kreeg 
dezelfde straf; Abrahams zussen moesten 45 dagen zitten. Vanwege de 
onduidelijkheid in de wet ging vervolgens Abrahams advocaat, de ver-
maarde links-liberale strafpleiter mr. Siegfried Katz, in cassatie bij de 
Hoge Raad.151 Hij voerde een ‘breedvoerige en welsprekende rede’, maar 
helaas voor Abraham wees de Hoge Raad het betoog van Katz af.152

 De veroordeling van Abraham, zijn zussen en zijn toekomstige zwa-
ger moet niet alleen een klap voor de familie D’Oliveira hebben bete-
kend. Ook de Portugees-Joodse gemeenschap – of: ‘Portugees-Israë-
litisch Kerkgenootschap’ (pik), zoals deze vanaf 1870 als (laat) gevolg 
van de grondwettelijke scheiding van Kerk en Staat officieel was gaan 
heten153 – zal de rechtszaak met lede ogen hebben aangezien. Zij had het 
de hele negentiende eeuw al moeilijk om kracht en vitaliteit op te bren-
gen;154 een geruchtmakend strafproces tegen vier Portugese Joden hielp 
niet mee in de beeldvorming.
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 Na zijn veroordeling pakte Abraham de draad weer op. In 1881 had de 
internationale handel in geslepen diamant zich weer hersteld. De vraag 
zou nooit meer zo groot worden als in de Kaapse tijd, maar er was weer 
genoeg werk in de Amsterdamse diamantfabrieken.155 Vooral zogehe-
ten ‘eigenwerkmakers’ profiteerden ervan: volleerde diamantslijpers die 
zelf een slijpersmolen huurden bij een grote fabriek. Zij kochten zelf de 
ruwe stenen in, namen assistenten in dienst en verkochten het geslepen 
goed uiteindelijk weer door aan juweliers of groothandelaren. Abraham 
was een van hen.
 Het ligt voor de hand dat Abraham veel samenwerkte met familiele-
den die inmiddels eveneens in het diamantvak zaten. Sinds de Kaapse 
tijd was het diamantvak namelijk enorm in omvang gegroeid: tussen 
1873 en 1879 was het aantal diamantslijpers met ruim 2000 vermeer-
derd tot ongeveer 3300, en het aantal liep alleen maar op.156 ‘Is er maar 
één familielid diamantbewerker, dan kan hij er zeker van zijn, dat een 
groot aantal neefjes en nichtjes zijn gunst zal vragen,’ schreef Hen-
ri Heertje.157 Deze ontwikkeling is ook terug te vinden in de familie 
D’Oliveira: behalve Abraham en zijn zwager Isaac Mendes was rond 
1880 ook Abrahams zeven jaar jongere broer Raphaël (geboren in 1861) 
in het diamantvak gestapt. Dat het eveneens mogelijk was het diamant-
vak te combineren met andere werkzaamheden, bewijst dansmeester, 
kermisreiziger, fotograaf, komiek en dresseur Jacob d’Oliveira. Ook hij, 
in de jaren 1880 toch al ruim de veertig gepasseerd, maar nooit te be-
roerd om nieuwe mogelijkheden met beide handen aan te grijpen, ging 
bijverdienen in het diamantvak. Jacobs oudste zoon, Abraham (geboren 
in 1863), deed hetzelfde. Hij was ingetrouwd in de bekende kermisfami-
lie Boesnach en maakte deel uit van rondreizende variétégroepjes, maar 
vanaf het einde van de jaren zeventig ging ook hij zich aan de diamant-
slijperij wijden. Dat was helemaal niet uitzonderlijk: veel Joodse arties-
ten die in het amusementsvak niet tot de top behoorden stonden in tij-
den van hoogconjunctuur op de diamantmarkt overdag in de fabriek en 
’s avonds op de planken.158

 Ook op andere manieren werd de Amsterdamse amusementswereld 
beïnvloed door de ontwikkelingen in de diamantindustrie. De Kapers 
waren begonnen massaal concerten en theatervoorstellingen te bezoe-
ken. In het boekje Amsterdam in plaatjes en praatjes uit 1875 staat een be-
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schrijving van een concertavond in het Paleis voor Volksvlijt. Daar wer-
den destijds op zondagavond operettes opgevoerd, een licht verteerbaar 
genre van vrolijke muziektheaterstukken dat rond 1865 immens popu-
lair werd.159 Het overgrote deel van het publiek bestond volgens auteur 
Martin Kalff uit Kapers, die niet zozeer naar het Paleis kwamen om 
naar de muziek te luisteren, maar vooral om gezien te worden en er luid-
ruchtig doorheen te praten. De muziekuitvoeringen van weleer waren 
vervangen door ‘wandelingen met begeleiding van orkest’160 – opvallend 
genoeg een verwijt dat Joden ook vaak kregen vanwege hun drukke ge-
praat in de synagoge (of: ‘Jodenkerk’). Dit soort verwijten hing samen 
met de stereotiepe eigenschappen die Joden vaak werden toebedeeld: ze 
zouden levendige omgangsvormen hebben, met hun handen spreken en 
de behoefte voelen het hoogste woord te voeren. Natuurlijk gedroegen 
niet alle Kapers in het Paleis voor Volksvlijt zich zo, maar hun imago 
was ook weer niet uit de lucht gegrepen. Het is te herleiden tot de eigen, 
onderscheidende cultuur waarvan Joden eeuwenlang deel hebben uitge-
maakt: integratie in de Nederlandse samenleving hoefde niet te beteke-
nen dat alle elementen uit die cultuur verloren gingen.161

 Sommigen mochten dan kritiek hebben op de plotselinge toestroom 
van diamantbewerkers naar de Amsterdamse concert- en theaterzalen, 
de amusementsbranche plukte wel de vruchten van de nieuw ontstane 
dynamiek in de diamantindustrie. Bovendien beleefden de diamant-
bewerkers het theater niet alleen op een passieve manier, maar waren 
ze ook zeer actief in de vele Amsterdamse dilettantengezelschappen. 
Hierin werd met familie en vrienden uit het diamantvak gerepeteerd 
en opgetreden. Er heerste hevige concurrentie tussen de verschillende 
groepen. Henri Polak beschreef bijvoorbeeld dat zangclub Oefening 
neerkeek op Kunst en Vriendschap – het gezelschap waarin dansmees-
ter Joseph d’Oliveira actief was –, terwijl Kunst en Vriendschap op zijn 
beurt de vereniging Zanglust verachtte.162 Maar er heerste ook onder-
linge solidariteit: in de eerste jaren na de oprichting van de Algemeene 
Nederlandsche Diamantbewerkers Bond (1894) – waarop in het volgen-
de hoofdstuk verder zal worden ingegaan – organiseerden de toneel- en 
zangclubjes regelmatig benefietavonden voor werkloze of stakende dia-
mantbewerkers.
 Gezien de overlap die er bestond tussen de diamant- en de amuse-
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mentsbranche is het niet zo verwonderlijk dat de voormalige Kaper 
Abraham d’Oliveira na zijn veroordeling in contact kwam met Fanny Ja-
cob, een uit een Asjkenazische muzikantenfamilie afkomstig meisje dat 
zelf ook graag op de planken stond.163 Nadat zijn scheiding van Sophie 
Kool eindelijk officieel was geworden – de procedure had in totaal vijf 
jaar geduurd –, trouwde hij in 1886 met Fanny. Abrahams familie zal blij 
zijn geweest dat het toch nog goed kwam met de diamantslijper.
 Desalniettemin zal het huwelijksfeest niet zo groot zijn geweest als 
dat van een jaar eerder, toen Abrahams jongere broer – en tevens col-
lega – Raphaël d’Oliveira trouwde. Ook hij huwde een meisje uit een 
echte amusementsfamilie – een familie die we intussen al beter hebben 
leren kennen. Raphaël trouwde namelijk met zijn achternichtje: Grietje 
d’Oliveira, de in Harderwijk geboren, inmiddels 17-jarige dochter van 
Jacob d’Oliveira. Hun bruiloft moet hebben geleid tot een ware familie-
reünie, waarbij de ‘ambachtelijke tak’ van de familie zich van zijn bes-
te kant kon laten zien. Met een beetje fantasie kunnen we ons voorstel-
len dat Raphaëls vader en oudste broer – beiden kleermaker – de witte 
bruidsjurk maakten, de zusjes van Raphaël een mooie nieuwe talliet (ge-
bedskleed dat onder andere werd gedragen tijdens de huwelijksceremo-
nie) naaiden en ex-Kaper Abraham er samen met zijn broer op uittrok 
om bij een juwelier trouwringen uit te kiezen. Maar ook de ‘amusement-
stak’ moet zich niet onbetuigd hebben gelaten. De leden van die kant 
van de familie zorgden ervoor dat het feest zelf een succes werd: Griet-
jes broers en zussen voerden toneelstukjes op die ze al sinds hun kinder-
tijd kenden, haar vader Jacob trakteerde de aanwezigen op enkele goede 
grappen, en oom Joseph ten slotte leidde het afsluitende bal met trefze-
kere hand. Succes verzekerd.
 Een klein jaar later, op 6 februari 1886, kregen Grietje en Raphaël hun 
eerste kind: Abraham Elia (roepnaam: Eli). In hem werden de ambach-
telijke en creatieve kwaliteiten van beide familietakken verenigd. De we-
reld waarin hij werd geboren was een totaal andere dan die van zijn oud-
oom Abraham d’Oliveira, de dansmeester met wie dit hoofdstuk begon. 
De Industriële Revolutie was in volle gang en bood nieuwe kansen, de 
drukpersen maakten overuren om kranten en boeken in massale opla-
gen te drukken, en nieuwe ideologieën en bewegingen stonden klaar om 
de arbeiders te verheffen en te verenigen. Maar de verhouding tussen 
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het gros van de Portugese Joden en hun weinig vitale gemeente was in 
de negentiende eeuw niet fundamenteel gewijzigd. Dat zou in de twin-
tigste eeuw wel anders worden.


