
Uit het leven van de 
Portugees Joodse Natie te Maarssen 

gezien door de ogen van de Utrechtse notaris Jacobus van 
Someren (circa 1758-1785) 

door H. J. H. Knoester 

INLEIDING 

Iedere genealoog merkt in de loop van zijn onderzoek op hoe de bevolking 
van de Nederlandse gewesten vroeger als het ware verdeeld was in kleine, 
hechte groepjes. Dorpen en streken op het platteland gaven daarvan nog zelfs 
kort geleden sprekende voorbeelden. Waren er in een kleine gemeenschap 
verscheidene godsdienstige richtingen, dan zag men slechts bij uitzondering 
- en in ieder geval met afkeuring van iedere dorpeling - dat gemengde huwe
lijken plaats vonden. 

Maar ook in de steden waren dezelfde grenzen te trekken. Tussen Gerefor
meerden, Rooms- en Oud-katholieken en Doopsgezinden waren diepe kloven. 
In ieder van die godsdienstige stromingen was weer onderscheid naar stand, 
geld en beroep. In Den Haag zal afkomst zwaar gewogen hebben, in een 
handelsstad als Amsterdam gaf geld de doorslag. Uit liefde trouwen zullen 
velen waarschijnlijk niet verstandig hebben gevonden. 
In deze twee steden woonden ook nog Joden, een groep die nog extra sterk 
van de overige bewoners was afgescheiden. En zelfs zij waren onderling scherp 
in twee kampen verdeeld: de Hoogduitse en de Portugese Joden. Tot in de 
19de eeuw trouwde geen Portugees met een Jood buiten zijn „Natie". De 
oorzaak lag in een grote voorsprong in welvaart en beschaving ten opzichte 
van de Joden uit Polen. Daarbij kwam een trots op de afkomst, die kennelijk 
uit het strenge Spanje was meegenomen. 
De Portugezen woonden 's winters voornamelijk in Amsterdam en Den Haag 
en de weigestelden 's zomers in het Sticht op buitenplaatsen aan de Vecht, 
vooral bij Maarssen. 

De Utrechtse notaris Jacobus van Someren, die eertijds te Maarssen zijn 
praktijk had uitgeoefend, was één van de weinige christenen, die sedert 1758 
door zijn werk wist, wat er in deze gesloten groep omging. Zijn protocol 
uit Maarssen nam hij later mee naar Utrecht, waar het nog in het Gemeente
archief berust. (Supplement Catalogus van het archief der stad Utrecht nr. 
434). Ik stel mijn lezers voor het protocol door te bladeren en zo een nieuws
gierige blik te slaan in het leven van een groep mensen, die zich, wat zaken 
aangaat, intens met de buitenwereld inliet, doch wat het overige betreft zich 
zorgvuldig van lieden buiten hun „Portugese Natie" afgezonderd hielden. 
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Sedert Gutenberg, Procop 
Waldfoghel , Pamfilio 
Castaldi, Laurens Jansz 
Coster of wie die eerste 
ook geweest mag zijn 
evolueerde de drukkunst 
en nooit werd zij in 
haar bestaan bedreigd. 
Pas nu, in het zicht van 2000, 
wordt het voorstelbaar 
dat nieuwe media voor 
woord- en beeldoverdracht 
de taak van het oude 
ambacht overnemen. 
Onvoorstelbaar? 
W ie de toekomst wi l 
voorspel len moet ook 
andere tekenen in ogen
schouw nemen: er wordt 
meer dan ooit gedrukt, 
er wordt zoveel gedrukt 
dat de technologiese 
ontwikkel ingen eerder de 
drukkunst l i jken te st imu
leren dan te torpederen. 
Er wordt zoveel gedrukt 
dat zelfs ruimte ontstaat 

voo reen nieuw type 
drukkeri j ; laten w e zeggen, 
een werkplaats voo r de 
'homo ludens', die daar 
grafies kan gaan spelen, 
geboeid als hij is door 
let tervormen, cl ichés, 
papier, inkten en de 
drukpers d ie het unieke 
social iseert. Nu al zijn er 
mensen die aldus te werk 
wil len gaan. 

Voor hen maken wij onze 
drukkeri j to t een grafofiel 
centrum, een ontmoetings
plaats voor ontwerpers, 
tekstschri jvers en ook 
minder gespecial iseerde 
belangstellenden. 
Z i j kunnen er met ons, 
drukinkt snuivend, tussen 
zetbok en drukpers 
ideeën uitwisselen en 
deze in praktijk brengen. 
In het materiaal zélf 
nieuwe inspiratie vinden, 
dat is de bedoel ing. 
W ie dat wi l volge 
Rinke Doornekamp wiens 
affiche mag gelden als 
proeve van de werkwi jze 
in onze drukkeri j . 



Reeds eerder heeft Jacob Zwarts in enige artikelenJ) over hen geschreven, 
doch daarbij vooral op de glorie van de allerrijksten onder hen gewezen. Het 
doen en laten van de doorsnee Portugees, die zich wel het buiten-wonen kon 
veroorloven, doch niet „schatrijk" was, is toch ook wel aandacht waard. 

Ik begin met de basis van hun soms luxueus bestaan. 

FINANCIËLE TOESTAND EN BEHEER VAN KAPITAAL 

Belegging 

Moeilijk is na te gaan welke van de aankopen van effecten voor handel en 
speculatie waren bedoeld en welke voor werkelijke belegging. Voor dat laatste 
zijn de boedelbeschrijvingen bij overlijden wel de beste maatstaf. Deze laatste 
akten zal men vaker bij notarissen te Amsterdam aantreffen. 

Effecten 

Behalve van de obligaties ten laste van de Staten der Nederlandse gewesten, 
worden V.O.C.-acties geregeld genoemd, (o.a. 3 en 17 september 1761, 27 mei 
1760, 28 augustus 1760, 31 oktober 1759 etc). 
David van Abraham Levy had onder zijn effecten ook fondsen van Groot-
Brittannië, Frankrijk en Denemarken (8 augustus 1777). 

Plantages 

Veel belangen had men bij plantages in Suriname. In een akte van 24 augus
tus 1760 gaat het over David Mozes Cardoze Baëza op de plantage Maha-
naim, en Joseph Gabay Faro op de plantage Gossen. 
Geregeld wordt de familie Henriques Moron genoemd in verband met haar 
belangen bij de plantage „Waaijcoribo" in Suriname (3-7-1778, 19 en 28 
april 1779). Ook op Curaçao had men belangen (28 oktober 1779). 

CONTACTEN BUITENLAND 

Aliassen 

Bij Portugese Joden, die handel op Spanje dreven of daar nog belangen had
den, was de gewoonte ontstaan aliassen naast de voornaam of familienaam 
aan te nemen, om zodoende moeilijkheden met de Spaanse inquisitie te ver
mijden. Het sterkste voorbeeld trof ik daarvan aan op 19 april 1779, waar 
Samuel van der Zee ook Pallache blijkt te heten. In andere gevallen betreft 

1) Van Jac. Zwarts verschenen onder meer: 
Hoofdstukken uit de Geschienis der loden in Nederland. Zutphen. W. J. Thieme & 
Cie, 1929. 
„Luxemburg" (Overkerck), Jaarboekje Niftarlake 1947, blz. 22. 
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het meer een verwisseling van voornamen en blijven de achternamen ongewij
zigd. Een Abraham of Moses noemt zich, als hij buiten de Joodse kring op
treedt, Antonio of Diego (bijv. 10-2-1763). 

De Taal 

Men had in die tijd nog kennis van het Spaans en Portugees. 15 december 
1766 is er dan ook sprake van een in het Portugees gestelde wisselbrief ten 
laste van Samuel Prado in bezit van Samuel Fernandes. De grondige kennis 
van die talen zal een groot gemak zijn geweest in de relaties met Spanje. Zuid-
Amerika en andere Sefardische gemeenten in Europa. 

KAPITAALSPREIDING 

Met hun effecten, grote collecties zilver en juwelen, contanten, direct aandeel 
in de handel, huizen in de stad, buitenplaats en bijbehorend land te Maarssen, 
waren vele Portugezen tot een goede spreiding van hun vermogen gekomen. 
Het waren duidelijk mensen, die reeds generaties lang verstand van dat soort 
zaken hadden. 

VERKEER VAN BERICHTEN AMSTERDAM-MAARSSEN 

Als de rijke Portugezen 's zomers van het buitenleven genoten, hielden zij 
door bemiddeling van anderen van hun natie handel en beurs goed in het 
oog. Vele akten zijn machtigingen geld op te nemen, handelsopdrachten uit 
te voeren, moeilijkheden op te lossen. 

30-1-1759: Diego Ximenes Pereira te Maarssen machtigt Salomon Meneses te 
Amsterdam om geld te vorderen uit 1/16 deel in het schip Vredenburgh. 

27-6-1759: Alvaro Franko Mendes machtigt op zijn buitenplaats Spruyten-
burgh Jacob Rodrigus Agilar voor hem geldzaken te regelen bij de Wissel
bank te Amsterdam. 

27-6-1759 machtigt dezelfde Abraham da Costen (Costa) voor hem op te tre
den in een proces om goederen uit Curaçao in een door Engelsen bij Fal
mouth aangehouden schip, dat Maria Galeij heet. 

13-8-1759: Diego Ximenes Pereira machtigt Abraham da Costa voor de Am
sterdamse Wisselbank, waar hij een rekening heeft. 

De Pereira's o.a. hadden veel belangen in geld- en obligatiehandel: 31-10-1759 
heeft David Pereira Junior op zijn buitenplaats Luxemburgh een machtiging 
gegeven om een transactie van ƒ 2000.— aan V.O.C.-stukken af te doen. 
27-5-1760 gaat er nog eens een machtiging uit voor ƒ 1500.— aan V.O.C.-actiën. 
Zo ook op 28-8-1760. 

Dergelijke machtigingen komen zo vaak in het protocol voor, dat het te veel 
zou worden ze allen te noemen. Alle bij elkaar geven ze een beeld van de leven-
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dige uitwisseling van berichten die in de zomermaanden tussen de bank en beurs 
van Amsterdam en de buitenplaatsen aan de Vecht bestond. 

WIJZE VAN LEVEN 
Indien een bewoner van een buitenplaats stierf, vond veelal een publieke ver
koop van zijn roerende en onroerende goederen plaats. De bewoners aan de 
Vecht kenden niet de gebondenheid aan hun lusthof, die aristocraten in het 
buitenland vaak eeuwenlang een huis in familiebezit deed houden. De meesten 
van hen verkochten hun bezitting na enige decenniën en daarbij ook het meubi
lair. De kopers en de prijzen van de voorwerpen staan soms nauwkeurig ge
noteerd. En ook de rijkste Amsterdammer kocht daar een deel van zijn inboedel 
bij elkaar. Ook in tijd van voorspoed hield men het hoofd koel. 

30-4-1759: Verkoop van de boedel van de Amsterdamse oud-schepen Pieter 
van Loon. Onder de kopers: Josef Brandon Belmonte, de heren Sinjoor, Bravo 
en David Pareira. 

DE VROUW IN ZAKEN 

Van tijd tot tijd vindt men akten, waaruit blijkt, dat de dames zelf hun zaken, 
zo nodig, konden behandelen. 

17-7-1760: Ribca da Costa, weduwe van Moses Mendez da Costa, handelt de 
zaken van haar man af, die compagnon was in de negotie op naam van Moses 
en David Mendez da Costa. 

21-4-1766 zien wij Gratia Peixotto, huisvrouw van Joseph Musaphia en Lea 
Peixotto da Silva, huisvrouw van Josua Peixotto da Silva, zelf optreden bij 
de afhandeling van de boedel van hun moeder Lea Abensur, weduwe Jacob 
Peixotto. Zij waren door hun mannen gemachtigd in haar eigen recht hun be
langen te behartigen, zolang de heren uitlandig zouden zijn. 
Als de dames de notarisakten ondertekenen ziet men, dat er onder hen zijn met 
een goede hand, gewend aan schrijven. 

GODSDIENST EN BESTUUR VAN DE PORTUGESE NATIE 

Bestuur 

Het bestuur van de Portugese Synagoge te Amsterdam werd vaak te hulp 
geroepen bij beheer van boedels. Er berustten daar nl. documenten, die door 
erfgenamen wel eens ter inzage opgevraagd werden. 

17-9-1759: Isaacq van Moses Senjoor Henriques en zijn vrouw Rachel Salvador 
vragen Isaacq de Meza, trésorier van de Portugese Joodse Gemeente te Amster
dam inzage in de familiepapieren, testamenten etc, daar berustende, handelend 
over een grote diamant van 10.000 gulden, die onder de weduwe van Abrahem 
Pereira berustte. De diamant kwam oorspronkelijk uit de boedel van Manuel 
Castantie Levy Duarte, de overgrootvader van Rachel Salvador. 
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De heer de Meza verklaarde van zulk een grote diamant „geen geheugenis te 
hebben". Het echtpaar Henriques-Salvador was weer een illusie a rmer . . . 

Het vermogen van minderjarige kinderen werd vaak beheerd door de Parnas-
sijns van de Portugees Isr. Gemeente te Amsterdam, zoals blijkt uit een akte 
van 25-3-1768 en 1-6-1773. 

21-5-1765: Rachel van Abraham Antunes ontvangt een legaat groot ƒ 3500.—, 
haar toegedacht door Debora Levie, huisvrouw van Joseph Attias de Neyra, 
dan ook via de parnassijns of bestuurders van de Synagoge van Curaçao. 

Onderwijs 

Het onderwijs aan de kinderen was in handen van zekere Josua de Keyser, 
die 1-11-1760 Portugees schoolmeester is en dagelijks onderwijst. 
3-4-1782 wordt Josuah Keyser voorzanger van de Portugese synagoge van 
Maarssen genoemd. In het protocol komt zijn naam rond 1781 veel voor. Hij 
leent, koopt en verkoopt en zal zo zijn inkomen wat vergroot hebben. 

Ritueel voedsel 

Een noodzaak voor de gehele gemeente was het gebruik van kosher voedsel. 
Hoewel niet vaak, komt ook dit facet enige malen in de akten tot uiting. 
Achter de naam Pieter Lelivelt zal de bakker schuilen, die de Portugezen van 
kosher brood voorzag: 

23-1-1760: Abraham Gabay Henriques en David Gabay Junior bekennen 
ƒ 119.— schuldig te zijn aan Pieter Lelivelt voor geleverd brood. 
Een inzicht hoe men voor kosher voedsel zorgt geeft ook een akte van 27-6-1764. 
Daarin spreekt men over 1000 ponden soete melks Portugeese kaasjes. Voor 
vlees wordt Joseph Nathans Vautijn, slagter te Maarssen genoemd. 

Huwelijk 

Vaak is sprake van een huwelijksbrief, volgens de costumen en gebruiken bij 
de Portugese Joden een „ketuba" of „ketoebah" genoemd, (o.a. 12-8-1767). 
Het zijn huwelijkse voorwaarden, hier tussen Aharon Hamez Vaz en Sarah 
Brandon Belmonte. (zie o.a. ook 1-6-1773 en 21-8-1784.) 
Een huwelijk was de zaak vooral ook van de ouders, dat leerde 4-3-1768 
Lea Brandon Belmonte. Zij had aan Isaacq Pasquaal trouwbeloften gedaan, 
zonder voorkennis van haar vader en zich „aan 's vader's oogh en opsigt ont
trokken". Zij krijgen toestemming te trouwen op voorwaarde, dat zij zich met 
meer zouden vertonen in Maarssen, noch in Amsterdam, noch onder het oog 
van Lea's vader en moeder. 

18-3-1768 worden van dit ongewenste paar de huwelijkse voorwaarden gemaakt, 
waarbij de bruid een huwelijksgift krijgt van ƒ 3000.— afkomstig uit de er
fenis van haar over-overgrootvader Antonio Alvarres. Ook hier wordt de 
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„Ketuba" weer genoemd. De kosten van het huwelijk zijn voor de bruide
gom. 
Op 22-3-1768 verschijnt voor de notaris Isaacq Pasquaal Davids, minderjarig 
jongman, om van de huwelijkse voorwaarden kennis te nemen. Zo hoefden 
beide partijen elkaar niet te ontmoeten! De ƒ 3000.— van de bruid werd be
heerd door de Parnassijns van de Portugees Isr. Gemeente te Amsterdam (akte 
25-3-1768). 

Liefdadigheid 

De Portugese Gemeente had in de loop van de 17de eeuw een aantal hulp
verlenende colleges gesticht, die leden van haar Natie in een wijde kring rond 
Amsterdam steunden. 
Bij testament werden de Portugese gemeente te Amsterdam en haar liefda
dige fondsen niet vergeten. In het testament d.d. 8-8-1777, dat David d' Abraham 
Levy op huis ten Bosch maakte, krijgt men een indruk hoe milde gevers hun 
schenkingen verdeelden: 

1. Aan de Sedaka of Armencassa zijner Portugeesche Joodsche Natie te Am
sterdam ƒ 1000.— eens, mits dat voor hem in derzelver kerk geleezen werde 
na der zelver gewoonte 't gebed in 't Joods genaamt Ascabah, jaarlijks op 
den grooten verzoendag en op den sabath volgende aan den jaarlijkschen 
verschijndag van zijn overlijden. 

2. Aan de sedakah of arme cassa te Maarssen ƒ 300.— op dito voorwaarden. 

3. Aan 't collegie zijner natie, genaamd Eshaim ƒ 300.—. („Ets Haim", betekent 
„Boom des levens", geeft steun aan leerlingen, die godsdienstonderwijs vol
gen op de school Talmud Tora te Amsterdam). 

4. Aan 't collegie Abij Jetomim ƒ 300,— (betekent „Vader der wezen", steunt 
onderwijs aan weesjongens). 

5. Aan 't collegie Missenet Zequenim ƒ 300.— 
betekent „Steun der ouden", oude-mannenhuis te Amsterdam.) 

6. Aan 't collegie Mason Abanoth ƒ 300,— (betekent „Voeding der jonge-
dochteren", Portugees-Israëlitisch meisjesweeshuis). 

7. De weeskinderen zijner Natie worden bedacht en ook de koster van het col
legie Abij Jetomim. 

8. Aan zijn boekhouder Samuel Coutinho ƒ 500.— voor een rouw (nl. om 
rouwkleding te kopen), terwijl de erfgenamen Levy de opdracht krijgen hem 
in dienst te houden. 

9. Rabij Jacob Fidanque krijgt 11 maanden lang ƒ 10.— mits hij voor de testa
teur het gebed genaamd Kadiz zegt. Dit moet hij onder ede beloven in te
genwoordigheid van de opperrabbijn der gemeente. 

Eindelijk na al deze liefdadigheid komt de familie aan bod, waar gelukkig 
nog meer dan genoeg voor over was. 
De heer Levy kende de onzekerheden op de beurs zeer goed. Zijn executeurs 
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stelde hij niet verantwoordelijk voor „nadeelen of schaden, die op of aan effec
ten mogte komen voor te vallen, 't sij door dalinge van Prijsen, Banqueroutten 
van correspondenten ofte uijt andere oorsaaken hoe genaamt." 

Het begraven der doden 

Grote waarde hecht men natuurlijk aan een Joodse begrafenis. Wie heden ten 
dage de prachtige marmeren grafzerken op de Portugees Israëlitische begraaf
plaats te Ouderkerk a/d Amstel ziet, kan zich daarbij ook nog de bijzondere 
liefde voor juist dat kerkhof voorstellen. 

2-3-1765 geven Abraham Farro Salasar en zijn vrouw Lea Jeschurun d'Oli-
veira in hun testament uitdrukkelijk te kennen begraven te willen worden op 
de Joodse Begraafplaats „Betthaim" (Ouderkerk aan de Amstel). 

8-10-1769 geeft ook Rachel de Pinto, weduwe van Samuel Ximenes Pereira, die 
dan op haar buitenplaats Doornenburgh haar testament maakt, goed te kennen, 
dat zij op „Bethaim" begraven wenst te worden. 
Zij waren de enigen niet, die dit voor alle zekerheid in hun testament vast legden. 

DE GROEP EN DE VERHOUDING TOT ANDEREN 

In een kwestie over een huurcontract tussen de vrouw van de broodbakker 
Pieter van Bork - eigenaresse van huis „'t Scheepje" aan de zuidzijde van de 
Vecht - en haar huurster Rebecca Abarbanel Sousa, roept de laatste getuigen 
bijeen. Allen die in huize „het Scheepje" toen toevallig op bezoek waren en de 
woordenwisseling hebben opgevangen, dragen Portugese namen: Senjoor Hen-
riques, Lopes Melhado, Ancona en Curiel Bueno. Het lijkt mij een goed voor
beeld van de geslotenheid van de groep. Werkelijk als een Natie apart leefde 
men temidden van vreemden. Spaans en Portugees werd in de huiselijke kring 
toen zelf s nog in ere gehouden, (akte 25-11-1782). 

26-6-1777 compareert Jahacob Teixeira de Mattos, die een 20-jarig dienstmeisje 
Elisabeth de Vries, dat in zijn huis is overleden, heeft doen begraven. Ook in 
dit geval spoedt men zich naar Van Someren om te verklaren, dat men zich ver
der niet met de nalatenschap wenst te bemoeien. Op 21-7-1777 wordt de boedel 
van het meisje beschreven. 

21-7-1777 komt Douke Sierks uit Britsum en Steens de bewaarde spulletjes op
halen: wat linnengoed, kleren, sieraden en servies om op haar kamertje koffie 
en thee te zetten. Ze had een flinke spaarpot en een paar Generaliteijtsloten, 
die ze zeker in haar diensthuis zal hebben gekocht. De Portugezen handelen druk 
in dergelijke loten. (Zie akte dd. 21-3-1763 en 17-5-1769). De zuster van de 
overledene kon met 822 gld. 8 stuivers 8 penningen naar Friesland terugkeren. 
Zij verklaarde de heer Eeixeira de Mattos beleefdelijk te bedanken voor alle 
genomene moeijtens, soo in 't besorgen der Begrafenis van de overledene, als 
getrouwe sorgh wegens haare nalatenschap. 
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VOORZICHTIGHEID 

Een zaak, die opvalt bij deze mensen, is de voorzichtigheid waarmee men 
boedels aanvaardt. Steeds weer stuit men op aktes, waarin men verklaart een 
overledene te begraven, doch de boedel niet te aanvaarden, alvorens inzage in 
de baten en schulden te hebben gekregen. In de protocollen van andere Utrecht
se notarissen komt zoiets sporadisch voor, maar bij de Portugezen herhaalde
lijk. Waren hun risico's groter? Waagden zij meer in de geldhandel? Mogelijk 
ook werden zij door godsdienstige plichten vaak gedwongen voor de begrafenis 
te zorgen van verwanten, waarvan niet bekend was hoe hun financiële positie 
was. Doch ook toont deze wijze van doen aan, dat een groot deel van hen zo 
schatrijk niet was. Men was waakzaam in dit opzicht en wist moeilijkheden 
goed te omzeilen. 

Grote rijkdom spreekt dacht ik niet uit de afbetalingen van betrekkelijk kleine 
schulden - in die tijd tenminste. 

13-9-1759: Abraham en David Gabay Henriques bekennen tezamen aan Sara 
Dias Brandon, weduwe van David de Sousa Pimentel een schuld te hebben van 
ƒ 119.—. ledere 2 maanden zullen zij ƒ 10.— aflossen. 

8-1-1778 verklaart de familie Peixotto of Pixotte haar onvermogen hun moe
der te begraven. Ook armoede kwam dus onder een deel der Portugezen voor. 
Doch nu dan die voorzichtigheid der beter-gesitueerden: 

Aanvaarding nalatenschappen 

27-4-1761 : De kinderen Gabay Henriques hebben hun vader Abraham begraven 
maar zijn niet genegen de erfenis te aanvaarden. Dit laatste houden zij in beraad. 

8-2-1763 verdrinkt te Maarssen Abraham van Jacob Pereira als hij bij zijn broer 
David Hisquia verblijf houdt. Meteen worden enige kisten verzegeld en wordt 
aan de begrafenis gedacht. De familie Pereira komt uit andere akten naar voren 
als gefortuneerd, maar toch, zij houdt het aanvaarden van de erfenis in beraad. 

23-4-1763 wordt de erfenis aanvaard, het pessimisme had geen grond. 

11-6-1767 blijkt de draagkracht van de familie Pereira nog eens. Dan verkoopt 
zij uit haar bezit aan de vorst van Nassau-Weilburg een huis aan het Nieuwe 
Voorhout in Den Haag, waarin oudtijds een synagoae was geweest voor 
ƒ 10.000.— (Zie ook 22 en 24 aug. 1767). 
Doch zelfs in dit milieu van de rijken achtte men het raadzaam erfenissen niet 
zo maar - zelfs niet van naaste verwanten - te aanvaarden! 

17-4-1771 verklaart Jacob Mendes uit Amsterdam wel de begrafenis van Rachel 
Salvador, weduwe van Isaacq Senjoor Henriquesz te zullen verzorgen, maar de 
nalatenschap niet te aanvaarden. 

11-9-1772 een dito akte over de boedel van Mozes Lopez Melhado. 

12-10-1762 doet ook de Portugese Jodenkerk dit, als op haar kosten Rebecca 
Semagh Ferro, weduwe van Gaspaar Valasco wordt begraven. Haar neef Abra 

87 



ham Semagh Ferro krijgt haar meubilair, want dit had de overledene aan zijn 
kinderen bij akte dd. 28 sept. 1759 als „gift onder de levenden" geschonken. 
Na rijp beraad aanvaardt hij óók de verdere boedel voor zijn twee kinderen, 
doch verbindt zich als hun voogd voor de lasten. 

Het aantal voorbeelden zou nog op te voeren zijn, doch dit zou vervelend 
worden. 

Verzegeling 

Ook was men zeer waakzaam ten opzichte van mogelijke verwijten van mede
erfgenamen. Veel weigestelden lieten na overlijden van een familielid onmid
dellijk kasten en kisten verzegelen. Hier volgen enkele voorbeelden uit de velen: 
23-10-1776 laat Hana Machado meteen na de dood van haar man Elisah 
Pereira Davidszoon op het sterfhuis Luxemburg de geldkist verzegelen. Dit 
was inderdaad geen overbodige maatregel, zoals wel blijkt uit de boedel
beschrijving van 20 en 21 november 1776. In het huis was o.a. een onvoorstel
baar rijke collectie zilverwerk aanwezig. Voorwerpen, gewicht en waarde wor
den uitvoerig beschreven. Het totaal van het geschatte zilver beloopt ƒ 7580 
en 4 stuivers. De inrichting van het buitenhuis Luxemburg moet indrukwek
kend zijn geweest. Huis, tuinen en volières werden door twintig bedienden 
onderhouden. (15-7-1777). (Zie voor de hoge kosten van het schilderwerk 
1774 blz. 136, 140.) 
Bij een sterfgeval worden veelal zelfs kamers verzegeld: 

16-7-1760: Abraham Franco Mendes Isaaczoon en Samuel Ximenes dragen 
notaris van Someren op in het sterfhuis van Lea Levy Ximenes, weduwe van 
Moses Nunes Henriques, kamers te verzegelen. 
17-7-1760 worden in dat sterfhuis ook nog een bruin kabinetje en een koffer 
op zolder met zilver en kleinodiën verzegeld. Aan het eind van de maand juli, 
als andere verwanten zijn aangekomen, wordt alles ontzegeld en in orde be
vonden. (21 en 29 juli). Dan volgt een uitvoerige boedelbeschrijving, waarbij 
men in de kelder terloops „en kopere saba lamp" aantreft. 

24-5-1768 laten Ribca en Sara de Isaacq de Pinto kisten en kasten van hun 
overleden zuster Rachel meteen verzegelen. 
28-11-1779 laat Abraham Capadoce, de echtgenoot van Hana Machado het
zelfde doen als op Huis ten Bosch haar zuster Zara Levy Machado, weduwe 
van David d'Abraham Levy sterft. 17-7-1780 verklaart Hana Machado nog 
wat betreft de afhandeling van de nalatenschap van haar zuster juiste belasting
aangifte gedaan te hebben... 
De problemen waren dezelfde als de onzen. 

ONENIGHEID 

Hoewel de Portugees Joodse Natie naar buiten een welvarende en hechte 
groep leek, waren daarbinnen natuurlijk ook wrijvingen en botsingen. 
1-5-1760 en 8-5-1760: Lea Nunes Ximenes laat een protestatie lezen voor de 

88 



huurder van haar huis Joseph Abrabanel Aredes. Hij dient te vertrekken. Zij 
schijnt succes te hebben want op 5-5-1760 verkoopt Joseph Arbrabanel zijn 
meubelen tot een bedrag van ƒ 283.—. 

Woningtoestanden 

Ook aan de Vecht, het welvaartsoord van de 18de eeuwse Amsterdammers, 
kon men toenmaals voorbeelden van slecht wonen vinden. 
28-2-1763 worden op verzoek van Levy Elias de Lima, die aan de zuid
zijde van de Vecht een huis had gehuurd van Emanuel de Crasto, de volgende 
klachten genoteerd: 
Het behangsel in de eetzaal moet worden gerepareerd en dicht gemaakt. De 
totaal vervallen achterdeur moet worden vernieuwd. Tenslotte het ergste, dat 
„op de muuren van de voor en agter kamers veel weeg-luysen waren en nodigh 
moesten worden bestreeken". De Lima eist herstel, zodat het huis „voor ordente
lijke, fatsoendelijke menschen" bewoonbaar zal zijn. 

Tumult in de Synagoge 

April 1782 vond een opzienbarende ordeverstoring plaats in de Esnoga van 
Maarssen. De voorzanger Josuah Keyser wordt in zijn gebeden en gezangen 
gestoord. Op 3-4-1782 wordt een akte gemaakt, waarin zelfs de discussie bij 
het voorval is weergegeven. 

Acte 73 van 3 april 1782. Compareerden: 

Monsr. Joseph Jansen, meester chirurgijn, oud ruym 40 jaren, monsr. Jan 
Smith schipper, oud 48 jaren, Levie Pinto, oud 58 jaren, filip Pinto, oud 26 
jaren, Abraham Coronel Pereira, oud 28 jaren en Jacob Pinto oud 22 jaren... 
dewelke tesamen... ter Requisitie van D'Heer Josuah Keyser, voorsanger der 
Portugeesche Joodse gemeente alhier te Maarssen, verklaren waar en waragtigh 
te sijn dat zijlieden hedenavond de klokke omtrent 7 uuren sig hebben bevonden 
in de Portugeesche Joode Kerk alhier te Maarssen en aldaar hebben gesien en 
gehoort dat den Requirant in zijn qt op 't Altaar voor de Lessenaar besig was 
't gebed off Carmonie voor de gemeente na gewoonte in 't Portugeesch te doen, 
dat ter gelijker tijd mede aldaar op 't Altaar waren eenen David Brandon Bel-
monte en Benjamin Brandon Belmonte, die sig niet hebben ontsien om terwijl 
den Requirant in zijn gesegde godsdienstige verrigtingen Besig was, hem op al
lerhande wijsen daar in te hinderen, onaangesien den Requirant aan hun ver
sogt sulx te minnageeren en hem niet te hinderen, Sijlieden egter daarmede zijn 
voort gegaan, selfs zooverre, dat denzelven David Brandon Belmonte en Ben
jamin Brandon Belmonte zig verstouteden om den Requirant dan op den eenen 
dan op den anderen zijde te stooten, tot zoo lange zij den Requirant geheel en al 
van zijn Plaats hebben gestooten met zoo veel boosheyt en geweld dat indien den 
3e en 4e Attestant in dezen niet waren toegelopen (terwijl sij de verregaande 
mishandelingen sagen) en den Requirant hadden aangegrepen en hem onder
steund, den Requirant plotseling zoude zijn neder gevallen, voegende zij 5de en 
6e Attestanten Abraham Coronel Pereira en Jacob Pinto in 't bysonder daar 

89 



nog bij dat zij hebben gesien dat Benjamin Brandon Belmonte den Requirant 
heeft aangegrepen en hem de vingers tusschen zijn das en keel heeft geseth even
eens of hij hem wilde worgen. 
Dat hij 5de Attestant daar op aan hem Benjamin Brandon Belmonte heeft ge-
segt „mijn God wat wild gij doen" dat hij Benjamin Brandon Belmonte daar op 
aan hem attestant heeft geantwoord : 
„God verdoemt mij, dat zijn jou zaken niet", dat hij attestant daarop heeft ge-
segt: „dat is een God-vergeeten mishandeling aan sulk een oud man te doen" 
immers sulke diergelijken sin hebbende woorden.,, etc. 

Josuah Keyser „lastig" blijkens huurvoorwaarden van akte no. 1 op 18 jan. 1783. 

Een veeleisend huurcontract 

Hoe schandalig de gebroeders Brandon Belmonte ook zijn opgetreden, een akte 
van 18-1-1783 werpt ook enig licht op het karakter van de oude Josuah Keyser. 
De man was niet makkelijk, zoals blijkt uit de voorwaarden, die hij in een huur
contract stelt en die een huurder haast tot wanhoop moeten brengen... 

Josuah Keyser verhuurt aan Beletje Levie, weduwe van Eliasar Gobes een huis 
staande in 't Klooster onder 't gerecht van Nieuwmaarsseveen voor 40 gulden 
's jaars. Na veel vijven en zessen over prompte betaling, herstel van gebroken 
ruiten etc. volgt dan nog: 
ook zal de huurderse moeten zorg dragen om selfs off door haar kinderen de 
buuren eenige overlast off smaatheyt aan te doen off Ruusie te verwekken, ge
lijk zij off imant van den Haare ook geen vuur op straat sal mogen setten, veel 
min tegen den schutting van den tuijn van den Domstoom *) stooken, off Pott 
off water koken, gelijk ook niet over den Schutting eenige overlast te doen met 
goed daar op te hangen om te droogen, off ook stokken daer op te leggen. Ins-
gelijx sal de Huurderse moeten sorg dragen van geen voortvlugtigen off crimi
neel gestrafte personen op te houden off te logieeren. Eyndelijk zal de Huur
derse alle week op haar tour beurt de gangh moeten schoonmaken en de goot 
uitvoegen tot voor aan de Vegt... 

De eerste voorbeelden zijn vrij onschuldig en van zakelijke aard. Bedenkelijker 
is het laatste voorval. Leden van de Portugese gemeente ontheiligen de gods
dienstoefening. De daders stamden uit dezelfde familie, waar ook al zo'n las
tige dochter was, die er met zekere Isaacq Pasquaal vandoor ging. Misschien 
moet men het de kinderen Brandon Belmonte niet te zwaar rekenen. Zeker de 
hechte gebondenheid van de groep en haar welvaart moeten velen bescherming 
hebben geboden, doch anderen verstikten er wellicht in. In al die aktes steeds 
dezelfde namen. Echtgenoten, die dezelfde familienamen dragen, familiebanden, 
die op een zeldzaam groot kwartierverlies wijzen. Niet ieder zal daar gelukkig 
bij geweest zijn. 

::') Naam van een huis. 
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Besluit 

Tot 1765/1770 geven de Portugezen te Maarssen de toon aan. Daarna worden 
de akten van tot wat welstand gekomen Hoogduitse Joden steeds talrijker. Se
dert 25 en 27 juli 1785 maakt Jac. van Someren dan weer aktes in Breukelen en 
Maarssen, dan weer te Utrecht. Zag hij zijn eens bloeiende kantoor achteruit 
gaan? Heeft hij zich daarom bijtijds naar Utrecht verplaatst? Na 1795 woont 
hij definitief in de stad en komen er geen Portugezen meer onder zijn clientele 
voor. 

Het verval van de Vechtstreek tijdens de Franse overheersing zal hem niet 
zwaar getroffen hebben. De kapitalen van de Portugezen kregen in de Franse 
tijd de nekslag, het Continentale stelsel deed tevens de handelsbloei ophouden. 
Verarmd keerden zij naar Amsterdam terug. 
In de 19de eeuw overvleugelde de hoogduitse Joodse groep de sefardische de
finitief. De Duitse bezettingsjaren brachten de Portugese gemeente van Amster
dam aan de rand van de ondergang. Maar nog steeds is er anno 1970 een rest, 
die de voorvaderlijke godsdienst en tradities hoog houdt. De gemeente heeft nog 
altijd haar zelfstandigheid behouden en komt voor haar godsdienstoefeningen 
bijeen in de prachtige 17de eeuwse Esnoga van Amsterdam, die tot op heden 
alle stormen van de tijd heeft overleefd. Daar zitten nog de afstammelingen 
van de cliënten van notaris Jacobus van Someren. 

1) Van Jac. Zwarts verschenen onder meer: 
Hoofdstukken uit de Geschiedenis der Jode 
Cie, 1929. 

„Luxemburg" (Overkerck), Jaarboekje Niftarlake 1947. blz, 22. 

Hoofdstukken uit de Geschiedenis der Joden in Nederland. Zutphen. W J Thieme & 
Cie, 1929. 
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BIJLAGE 

Buitenplaats 

Daalwijk 

Doorneb urgh 

Geesbergen 

't Huijs ten Bosch 

Luxemburgh 

Neerbeek 

Overkerk 

Raethoven 

Spruijtenburgh 

Vegtleven 

Voorhoven 
(klein huis 
huurwaarde ƒ 176,-

Eigenaar of bewoner 

David Pinedo Da Silva 
x Hana de Pinto 

Vrouwe Rachel de Pinto, weduwe var 
Samuel Ximenes Pereira (te A'dam) 

Abraham Franco Mendes Isaacz. 

Sara Gomes Ferra weduwe van Joseph His-
quiau De Chaves 

David d A b r a h a m Levij 
Zara Levij Machado 
overleden omstreeks (vóór) 

1. David Pereira Junior 
coopman te Amsterdam 

datum der akte 

25 april 1768 
26 mei 1769 
30 juli 1781 

27 sept. 1769 

30 juli 1766 
is f 25 aug. voor 
1767 

29 aug. 1777 

8 aug. 1777 

28 nov. 1779 

31 okt. 1759 
27 mei 1760 

13 juli 1769 
23 okt. 1776 
26 okt. 1777 

17 juli 1780 

1 okt. 1760 
25 aug. 1767 

2. Elisa Pereira Davidsz., 
zijn weduwe Hana Machado 

Hana Machado is hertrouwd met 
Abraham d'Jacob Capadose, zie akte 

David Franco Mendes 
Isaac zoon uit A'dam 
en eigenaar van een hofstede „Blijendaal" 
onder Tienhoven (11 morgen) 

De erfgenamen van wijlen Isaac Daveiga 24 en 26 maart 
Henriques verkopen het huis — zuidwaarts 1784 
van Luxemburg, buitenplaats van Pereira 

Levie Elias de Lima (woonde er in 1772) 17 dec. 1773 

Franco Mendes Alvaro (Franko Mindes) 27 juni 1759 
(wonend te Amsterdam en op zijn buiten) 

Isaac Ximenes Pereira 27 aug. 1777 
zijn weduwe Rachel de Pinto 7 okt. 1779 

Josuah Keijser 16 nov. 1771 
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