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Portugees-IsraÃlietische Gemeente; Talmud Tora en Ets Haim : 7.1.1
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Portugees-Israëlietische Gemeente, gemeente Talmud Tora : 8

Inleiding
HET ONTSTAAN VAN DE GEMEENTEN BET JACOB, NEVE SALOM EN BET ISRAËL
EN HUN FUSIE IN 1639 TOT EEN GEMEENTE TALMUD TORA GENAAMD.
Na de verdrijving van de joden uit Spanje (1492) en de invoering van de Inquisitie, vestigden
velen van hen zich in Noord-Afrika, Turkije, Italië en Portugal. Uit dit laatste land werden
ze echter ook spoedig verbannen en toen daar in 1536 de inquisitie ingevoerd werd, trachtten
vele joden het land te verlaten. Anderen waren in hun land gebleven en hadden in schijn het
katholieke geloof aangenomen, maar zich in het geheim aan de joodse traditie gehouden, waardoor zij zich dus blootstelden aan de gevaren van de inquisitie. Velen van deze schijn-christenen
uit Portugal, marranen genaamd, hebben zich mettertijd in Antwerpen gevestigd. In deze stad
vond men na 1531, toen de beurs geopend was, vertegenwoordigingen van alle handeldrijvende
laden. De Portugese Natie genoot aldaar een grote zelfstandigheid en de druk van de inquisitie
werd hier minder gevoeld dan in het moederland, vandaar dat deze Portugese Natie in Antwerpen ook Spaans en verdwenen de gunstige omstandigheden voor de marranen. Toen Antwerpen
in 1585 door Parma veroverd werd verlieten vele kooplieden, kunstenaars en geleerden de stad.
Onder deze uitgewekenen bevonden zich vele marranen, waarvan een gedeelte zich vestigde te
Amsterdam. Hier hoopten zij hun handel te kunnen voortzetten. Ook de geloofsvrijheid die bij
de Unie van Utrecht in Noord-Nederland ingevoerd was zal invloed gehad hebben op de keus
van de plaats van hun vestiging. Deze uitgeweken Antwerpse marranen vormden waarschijnlijk de kern van de circa 1600 te Amsterdam opgerichte Portugees-Israëlitische gemeente Bet
Jacob (Huis Jacob’s). Later is de kern aangevuld door marranen die rechtstreeks uit Spanje en
Portugal kwamen. In 1608 ontstond een tweede gemeente Neve Salom (Verblijf van de vrede).
Men veronderstelt dat deze gemeente gevormd werd door marranen die uit Spanje kwamen.
Aanvankelijk was de kennis betreffende de joodse traditie onder de gemeenteleden van de
beide gemeenten, allen marranen, gering en werden hun leiders, de rabbijnen, van elders
aangetrokken. Maar in 1618 bleek hun kennis reeds zo toegenomen dat er onder de lidmaten
heftige disputen op religieus gebied plaatsvonden, met het gevolg dat enige leden van Bet Jacob zich afscheidden en een nieuwe gemeente Bet Israël (Huis van Israël) vormden wegens een
meningsverschil van principiële aard met de overige leden (1).
Ondanks dergelijke geschillen werkten de drie gemeenten nauw samen op verschillende terreinen. Sedert 1614 bezaten ze een gezamenlijke begraafplaats te Ouderkerk aan de Amstel
(2) die aanvankelijk door de parnassim (bestuurders) bestuurd werd, maar later door drie administrateuren, waarvan iedere gemeente er een benoemde. In 1639 werd echter de behoefte
gevoeld als eenheid naar buiten op te treden, waarschijnlijk speciaal tegenover de Hoogduitse
gemeente die in 1635 te Amsterdam gesticht was. De drie Portugees-Israëlitische gemeenten
gingen toen over in een gemeente, Talmud Tora (Studie van de wet) die tot op heden bestaat.
Van de indeling van de administratie van de oudste gemeenten is ons weinig bekend, daar de
besluiten van de gemeenten Bet Jacob en Neve Salom verloren zijn gegaan. Het oudste register
met termos (besluiten) dat bewaard gebleven is behoort aan de gemeente Bet Israël en dateert
uit 1618, het jaar waarin de gemeente opgericht werd. Uit de besluiten van het College van
afgevaardigden van de drie gemeenten dat ingesteld was om de impost binnen de gemeenten
te regelen, blijkt dat iedere gemeente door vijf parnassim bestuurd werd, waarvan er een de
functie van penningmeester bekleedde.
Het zojuist genoemde college werd in 1622 in het leven geroepen met als voornaamste doel behoeftige personen van reisgeld te voorzien om van hier naar het buitenland te vertrekken. Iedere
gemeente vaardigde twee personen af om in het college zitting te nemen. Deze afgevaardigden
regelden op den duur niet SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE BESTUURSCOLLEGES VAN DE GEMEENTE TALMUD TORA
In 1639 kwam een fusie van de drie gemeenten Bet Jacob, Neve Salom en Bet Israël tot stand
en ontstond de gemeente Talmud Tora, die tot op heden bestaat. In een vergadering van de
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Gedeputeerden van de drie gemeenten werd besloten dat de synagoge (3) van Bet Israël gebruikt zou worden door Talmud Tora en dat de bestuurderen van Neve Salom voorlopig aan
zouden blijven. Onder de voorwaarden die bij de fusie werden opgesteld bevonden zich vele
artikelen die de eenheid voor altijd te bewaren tot doel hadden. Er werd bepaald dat het op
straffe van de ban verboden was een andere synagoge te Amsterdam op te richten (art. 2).
Niet sephardische joden mochten alleen met toestemming van de mahamad (4) de synagoge
betreden (art. 3). Uit de vijftien parnassim van de drie congregaties zou een mahamad van
zeven personen worden benoemd, waarvan een als penningmeester zou fungeren. Deze mahamad koos zelf zijn opvolgers (art. 6). Tweemaal per jaar vonden er verkiezingen plaats,
telkens van drie parnassim. Het tweemaandelijkse presidentschap werd door loting geregeld.
De macht van de parnassim was zeer groot. Niemand mocht zich tegen hun besluiten verzetten
of schriftelijk protesteren (art. 12). Niemand mocht een geloofsgenoot voor het gerecht dagen zonder zich eerst tot de mahamad te wenden om met beider goedvinden scheidsrechter
te benoemen. Men mocht pas gaan procederen wanneer de partijen niet tot overeenstemming
konden komen. In het huishoudelijk reglement van 1639 werd de macht van de mahamad nog
nader omschreven. Zij moesten ieder ongehoorzaam lid van de gemeente verplichten in het
openbaar ’van de theba’ (5)vergiffenis vragen (art. 1). Zonder toestemming van de mahamad
zou niemand boeken mogen laten drukken (art. 37). Verder bevatte dit reglement verscheidene
bepalingen betreffende de ceremoniën en erefuncties in de synagoge. In het algemeen heeft
de gemeente zijn zelfstandigheid goed weten te bewaren, ook in de franse tijd, toen herhaalde
pogingen zijn gedaan de Hoogduitse en de Portugese gemeenten te verenigen. Verder dan tot
een gemengd ’Opperconsistorie’ is het niet gekomen. De onderlinge verhouding van de beide
kerkgenootschappen werd geregeld in het zogenaamde ’Concordaat’ van 1810. Bij terugkeer
van de soevereine vorst is deze organisatie tenietgedaan, met behoud van het concordaat.
Op 26 februari 1814 werd een Consulerende Commissie benoemd onder voorzitterschap van
de ’Commissaris-generaal voor Binnenlandse Zaken’. In deze commissie hadden vertegenwoordigers zitting van de Portugese en Hoogduitse gemeenten in ons land. In dit zelfde jaar
was een organiek besluit tot stand gekomen waarbij het ’Opperconsistorie’ werd vervangen
door de ’Hoofdcommissie voor zaken der Israëlieten’. Verder werd het land verdeeld in twaalf
hoofdsynagogen, waarbij de gemeenten van Maarssen, Naarden en Vreeland onder Amsterdam
ressorteerden. Gedurende deze tijd had het bestuur van de gemeente slechts een tijdelijke verandering ondergaan. Van 9 mei 1813 tot 11 januari 1814 werd het bestuur gevormd door twee
administrateuren en een rabbijn. Na de terugkeer van de vorst werd het college van Provisionele Parnassim ingesteld.
Op 8 juni 1815 trad de Hoofdsynagoge in werking, met aan het hoofd het oorspronkelijke
bestuur van Parnassim. Een van de eerste bezigheden van de mahamad was de nieuwe reglementen, die 14 april 1814 door de Secretaris van Staat waren bekrachtigd, in de synagoge af
te kondigen (art. 200). Terstond na de in diensttreding van de parnassim zou de zogenaamde
’liquidatie-commissie’ worden ingesteld, die belast werd met de liquidatie van alle openstaande
rekeningen (art. 186). De eerste parnassim zouden worden gekozen door de koning (at. 15),
vervolgens door de Grote Kerkenraad (art. 16), die bestond uit de leden van de Commissie
tot zaken van de Israëlieten, parnassim en penningmeester en ouderlingen, t.w. oud-parnassim
(art. 86). Ook de keuze van een Opperrabbijn berustte bij de Grote Kerkenraad. De raad kon
niet zelf samenkomen (art. 90), maar moest worden opgeroepen door de parnassim(art. 53).
Dit gebeurde bij zaken van groot belang, zoals het wijzigen van de reglementen, het nazien
van rekening en verantwoording, regeling quotisatie van de leden en goedkeuring tot het voeren
van processen van de gemeente, waaraan hoge kosten zijn verbonden (art. 87). Het dagelijks
bestuur berust bij de parnassim. Tot hun werkzaamheden behoren: het opmaken van de begroting, zorg voor de predikaties, toezicht op de penningmeester, het geven van plaatsen in de
synagoge en het handhaven van de kerkelijke ceremoniën (art. 34). Het personeel dat diensten
bij de eredienst verrichtte bleef ongewijzigd (art. 105), behalve dat er twee voorlezers werden
benoemd (art. 102). De vleeshal zou onder toezicht staan van een gecombineerde commissie
van de Hoogduitse en de Portugese gemeenten (art. 129). De parnassim werden verdeeld in drie
secties. De sectie eredienst hield zich bezig met zaken betreffende het personeel, begrafenissen
en de zitplaatsen in de kerk. De administratie van de voogdijen had de sectie administratie in
handen. De bedelingen werden geregeld door de sectie van financiën.
Deze verdeling in drieën werd in het reglement van 1850 weer tenietgedaan. Deze parnassim
werden slechts in twee afdelingen gesplitst, n.l. Kerkbestuurderen en Armbestuurderen. Deze
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laatstgenoemden waren belast met de algemene ziekenverzorging, wezenzorg en de bedeling van
de behoeftigen. Ook het Leenfonds, in 1855 door particulier initiatief tot stand gekomen, werd
geheel onder de Armbestuurderen geplaatst. Het fonds was bedoeld om leningen te verschaffen aan kleine neringdoenden. Het bedrag moest in wekelijkse termijnen terugbetaald worden.
De taken van de Armbestuurderen kwamen dus overeen met die van de vroegere sectie van
financiën. De Kerkbestuurderen werden belast met hetgeen in 1815 door de secties eredienst
en boedeladministratie werd verricht. Overigens was dit reglement bijna gelijk aan dat van
1815. Nadat men omstreeks 1850 nog eens had geprobeerd een fusie van de beide Israëlitische
kerkgenootschappen tot stand te brengen, besloot men in 1870 dat het staatsgezag met de
kerkelijke aangelegenheden van de Israëlieten behoorde op te houden (6). Van deze tijd af
heeft het Portugees-Israëlitische Kerkgenootschap in Nederland en afzonderlijke organisatie,
waarbij een Hoofdcommissie aan het hoofd staat.
INRICHTING VAN DE ADMINISTRATIE VAN TALMUD TORA
Bij de fusie van 1639 werd de administratie opnieuw geregeld, meestal naar het voorbeeld van
de oude gemeenten, zoals het reglement van de impost (art. 5). De penningmeester kreeg een
assistent die de geldofferingen zou aantekenen en de financiële boeken moest bijhouden (art.
4).
Ingrijpende veranderingen vonden plaats in 1728, toen volgens een besluit van 6 Nissan 5488
een commissie ingesteld werd ter reorganisatie van de administratie van de gemeente. Deze
commissie voerde een afzonderlijke administratie van voogdijen in. Als penningmeesters werden benoemd de drie parnassim die elk half jaar aftraden. Deze commissie gaf ook opdracht
de termos zodanig te splitsen dat naast het oorspronkelijke register er drie bijzondere termosboeken ingesteld werden. Namelijk een register houdende termos die betrekking hebben
op verkiezingen, een termosboek betreffende legaten en schenkingen en tenslotte een register waarin de besluiten betreffende de ’finta’ (verplichte bijdrage aan de gemeente) worden
aangetekend. Een andere verandering in de administratie die door genoemde commissie tot
stand gebracht is, is de splitsing van het grootboek in een ’Livro C’ voor de boedeladministratie en een ’Livro A’ voor de overige gelden. Ook zijn zij overgegaan tot het systematisch
registreren van de effecten die de parnassim onder hun beheer hadden. Hiervoor richtten zij
het ’Livro B’ in. Deze commissie heeft ook als eerste, en tot voor kort als enige, een inventaris
opgemaakt van alle documenten die zich in het archief van de gemeente bevonden.
Zoals we reeds hierboven zagen, had het jaar 1815 enige verandering in de administratie gebracht. Elk van de toen ontstane secties stelde zijn besluiten op schrift. Deze besluiten zijn
echter weer terug te vinden in de uitvoerige notulen die de parnassim van toen af bijhielden.
Aanvankelijk hielden zij alleen een termosboek bij, war zij slechts de belangrijkste beslissingen
in vermeldden. Dit termosboek is voortgezet tot 1814. Reeds in 1659 waren de parnassim
er toe overgegaan incidenteel resoluties op te tekenen (nrs. 24 en 25 van de inventaris) die
niet belangrijk genoeg waren om in het termosboek ingeschreven te worden. Eerst in 1751
werd besloten dat alle besluiten van de mahamad waarvan geen melding gemaakt werd in de
verschillende termosboeken, in een afzonderlijk register ingeschreven dienden te worden. Zoals
we reeds zagen, stelde de commissie van 1728 naast dit algemene termosboek bijzondere termosregisters in.
Uit het reglement van 1815 blijkt verder dat toen eerst de ledenadministratie krachtig ter hand is
genomen. Er werden alfabetische registers van lidmaten aangelegd. De registers van geboorten,
huwelijken en sterfgevallen werden, voor zover aanwezig, vervolgd, of anders nieuw ingesteld
(art. 8). De trouwboeken beginnen al in 1673. Het zijn eigenlijk registers van huwelijkscontracten. Bij het sluiten van Joodse huwelijken ontstond in het algemeen geen gemeenschap van
goederen en daarom werd een contract opgemaakt, de zgn. kethuba. Dit instituut van Joods
recht heeft echter in Holland weinig betekenis gehad, omdat al terstond in de 17e eeuw voor
de joden het burgerlijk huwelijk verplicht was gesteld en zij sindsdien ook overigens leefden
naar burgerlijk Hollands recht. In dit reglement werd vermeld (art. 49), dat de notulen van
de parnassim in de nederlandse taal moesten worden gesteld. Eerst in 1870 werd besloten alle
boeken in het nederlands bij te houden.
Het reglement van 1850 heeft in de administratie weinig verandering gebracht. De drie secties
werden vervangen door twee afdelingen die elk een nieuw notulenregister instelden.
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VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN VAN DE GEMEENTE TALMUD
TORA
In de loop van de tijden zijn er verschillende verenigingen opgericht door de leden van de
Portugees-Israëlitische gemeente (7). Vele van deze verenigingen stonden onder toezicht van de
parnassim. Dit hield in dat de parnassim de bestuursleden benoemden, de rekening en verantwoording moesten goedkeuren, toestemming moesten geven tot vervreemding van kapitaal en
goedkeuring moesten verlenen aan de reglementen. Een groot aantal van de instellingen was
echter zelfstandig, maar onderhield toch een zekere relatie met de gemeente. Veelal plaatsten
zij vrijwillig hun kapitaal onder beheer van parnassim en bijna altijd gebruikten ze op gezette
tijden de gebouwen van de gemeente en plaatsten hun archieven aldaar. Na de franse tijd zijn
alle vrome gestichten en instellingen van de gemeente onder de superintendentie van parnassim
geplaatst volgens een koninklijk besluit van 25 juni 1814.

TALMUD TORA EN ETS HAIM
Bij de oprichting van de eerste Portugees-Israëlitische gemeente heeft men onmiddellijk de organisatie van het onderwijs ter hand genomen. De leerschool Talmud Tora (Studie van de wet)
(8) ontstond circa 1600. Deze school hield zich bezig met het geven van lager en hoger godsdienstonderwijs aan de zonen van de gemeenteleden. De oudste stukken die bewaard bleven van
deze instelling dateren uit 1616. Het betreft een overeenkomst tussen de gemeente Bet Jacob
en Neve Salom, waarbij bepaald werd dat in genoemd jaar de instellingen Talmud en Tora en
Bikur Cholim gescheiden zouden worden en bovendien dat er maar een vereniging Talmud Tora
zou zijn. Hieruit is op te maken dat voor 1616 iedere gemeente een vereniging Talmud Tora
bezat en een vereniging Bikur Cholim (Ziekenbezoek) die beide onder een bestuur stonden. De
vereniging Bikur Cholim, die zich bezighield met de verzorging van de zieken, heeft geen archief
nagelaten. Talmud Tora had een bestuur dat door de leden gekozen werd en dat bestond uit
twee parnassim en een penningmeester. In 1624 was het aantal leden zo toegenomen dat het
onmogelijk was ieder zijn stem te laten uitbrengen. Er is toen besloten dat de mahamad van
Bet Jacob tezamen met het bestuur van Talmud Tora elk jaar het nieuwe bestuur zou verkiezen.
Tussen 1624 en 1631 werd het bestuur op zes leden gebracht.
Na verloop van tijd bleek dat vele studenten hun studie staakten omdat ze genoodzaakt waren
geld te gaan verdienen om in hun levensbehoeften te kunnen voorzien. Daarom werd in 1637 de
gebroederschap Ets Haim (Boom des levens) in het leven geroepen, die tot doel had financiële
steun te verlenen aan de leerlingen van Talmud Tora. De parnassim van deze laatstgenoemde
vereniging stelden de reglementen op voor de nieuwe gebroederschap. In 1639 werden de twee
verenigingen samengevoegd. Een van de parnassim van Talmud Tora fungeerde tevens als
penningmester van Ets Haim. Deze verenigingen zijn dus zeer nauw met elkaar verbonden en
worden dan ook altijd in een adem genoemd. In 1728 kwam een nieuw reglement tot stand,
speciaal om de financiële toestand van de vereniging te verstevigen. De financiën bleven echter
een moeilijk punt vormen en in 1760 zag men zich genoodzaakt de ’aspaca’ (maandelijkse
uitkering) aan de studenten met 15% te verminderen. Later heeft men deze maatregel weer
ongedaan kunnen maken, maar in 1810 moest men nogmaals zijn toevlucht nemen tot een
dergelijke maatregel. In 1756 besloot men het bestuur terug te brengen tot vier parnassim en
een penningmeester, omdat het moeilijk was geschikte personen te vinden. Het bestaan van
Talmud Tora en Ets Haim heeft in 1826 gevaar gelopen. Koning Willem I koesterde namelijk
het plan een Algemeen Israëlitisch Seminarium te Amsterdam op te richten, waarin de onderwijsinstellingen van de Hoogduitse gemeente en die van de Portugese gemeente samengevoegd
zouden worden. Dit plan is echter niet doorgevoerd toen Ets Haim beloofd had verschillende
verbeteringen in haar onderwijs aan te brengen. Gedurende het verdere verloop van de 19e
eeuw hebben zich tot 1872 geen wezenlijke veranderingen voorgedaan bij het onderwijs van
de Portugees-Israëlitische gemeente. In genoemd jaar zijn namelijk door de Hoofdcommissie
voor de zaken van het Portugees-Israëlitische Kerkgenootschap verordeningen ingesteld voor de
examina van godgeleerden en godsdienstonderwijzers. Ets Haim werd nu gedwongen klassikaal
onderwijs te verstrekken, ook in de profane wetenschappen.
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SANTA COMPANHIA DE DOTAR ORFAS E DONZELAS
Gewoonlijk spreekt men niet van de ’Santa companhia de dotar orfas e donzelas’ (De heilige
gebroederschap tot het uithuwelijken van weesmeisjes en jongedochters) maar eenvoudig van
’Dotar’. Deze vereniging werd in 1615 opgericht door de ’chagam’ (rabbijn) Jozef Pardo naar
het voorbeeld van een dergelijke gebroederschap te Venetië, op aanraden van Jacob Coronel te
Hamburg. Het eerste besluitenregister van de vereniging formuleert het als volgt: ’instituida
por o haham roby Joseph Pardo a imitação da hebra de orfans do kahal de Talmud Thorah
de Veneza a pedimento de Jaacob Coronel de Amburgo’. Het doel van de vereniging was het
geven van huwelijksgelden aan weesmeisjes en behoeftige jongedochters van de Portugese en
Spaanse natie die het joodse geloof aanhingen en die woonachtig waren in het gebied tussen
St. Jean de Luz en Dantzig en in Engeland. Als leden werden toegelaten alle joden, waar ook
ter wereld die behoorden tot de Spaanse of Portugese natie. Het entreegeld werd gesteld op
een minimum van twintig vlaamse ponden (d.i. f 120,–). Het lidmaatschap is eeuwigdurend en
gaat over van vader op zoon.
Het bestuur werd gevormd door een penningmeester en twee administrateurs. Daarnaast werden twee plaatsvervangende penningmeesters aangesteld en twee plaatsvervangende administrateurs. Deze zeven bestuursleden werden jaarlijks door de leden gekozen. De vergaderingen
en trekkingen hadden afwisselend in de synagoge van Bet Jacob, Neve Salom en Bet Israël. Na
1639 werd vergaderd in de synagoge van Talmud Tora. In 1628 werden de reglementen herzien,
hoofdzakelijk over de verhoging van 1657. In de jaren 1665 en 1726 zijn er enige onbelangrijke
wijzigingen aangebracht, maar eind 1755 is een geheel nieuw reglement samengesteld, waarbij
de huwelijksgelden weer verhoogd werden en waarbij om de drie jaren te houden extra-lotingen
ingevoerd werden. Bovendien werd bepaald het kapitaal in de Oost-Indische Compagnie te
ruilen voor Engelse fondsen. In dit gunstige financiële verloop kwam echter in 1812 verandering. Men zag zich toen genoodzaakt de huwelijksgelden met 50% ter verminderen. Uit 1825
dateren verschillende veranderingen. In de eerste plaats werden de huwelijksgelden weer met
10% verhoogd. Vervolgens werd besloten dat de penningmeesters en administrateurs in het
vervolg twee achtereenvolgende jaren in functie zouden blijven. Het ene jaar zouden een penningmeester en twee administrateurs gekozen worden en het andere jaar twee penningmeesters
en twee administrateurs. Bovendien kreeg men toestemming van de parnassim van de gemeente
om de archiefstukken van de gebroederschap ter secretarie te deponeren. Nadat er in 1843 nog
enige wijzigingen aangebracht waren in het reglement, voelde men in 1861 de behoefte aan een
geheel nieuw reglement in de Nederlandse taal. De 27ste november 1861 (27 Kislef 5622) is dit
reglement inderdaad tot stand gekomen.

HONEN DALIM
De vereniging Honen Dalim (Bescherming van de armen) werd in 1625 opgericht met het doel
leningen te vestrekken, op panden, aan behoeftige joden, tot een maximum van twintig gulden
per jaar. Iedereen kon als lid toetreden, tegen een entreegeld van tien gulden. In navolging
van de vereniging Dotar werd bepaald dat het lidmaatschap over zou gaan van vader op zoon.
Reeds bij de oprichting telde de instelling 74 leden. Uit hun midden werd het bestuur gekozen,
bestaande uit twee parnassim en een penningmeester. De mahamad van iedere gemeente koos
een bestuurslid. Het lot besliste dat de eerste penningmeester gekozen zou worden door de
gemeente Bet Jacob, het volgende jaar zou Bet Israël deze verkiezing verrichten en ten slotte
Neve Alom. Veranderingen in de reglementen konden alleen aangebracht worden in een gezamenlijke vergadering van de afgevaardigden van de drie gemeenten en de bestuursleden van
Honen Dalim
In 1646 werden enige maatregelen getroffen om de administratie te verbeteren. Er werd toen
onder andere een alfabetische ledenlijst samengesteld. Kort daarop, in 1651, werd het maxi-
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mum bedrag dat uitgekeerd mocht worden per jaar per hoofd gebracht op f. 40,-.
Ingrijpende veranderingen in de reglementen vonden niet plaats. Het enige register dat van
deze vereniging bewaard is gebleven loopt tot 1684. Naar het schijnt heeft Honen Dalim echter
bestaan tot 1690 (9). Waarschijnlijk is de taak van deze vereniging overgenomen door de
gemeente, door de ’misva de Emprestimo’ (Leenbank) en later, in 1855, door het Leenfonds.

GEMELUT HASSADIM, ABODAD-HA-KODESJ, MISJMERETH-HA-BAJITH
EN HESED WEËMET
De vereniging Gemelut Hassadim (Het verrichten van liefdewerken) is waarschijnlijk in 1639
opgericht met het doel liefdewerken te verrichten bij stervenden en overledenen en het houden
van leeroefeningen. Het oudste reglement dat van deze instelling bewaard is gebleven dateert
van 1666. De administrateur werd eenmaal pe jaar door de parnassim van de gemeente Talmud Tora gekozen. Hij werd bijgestaan door een ’adjunto’. Belangrijke beslissingen werden
genomen door dertien afgevaardigden uit de leden tezamen met het bestuur. De leden zijn
onderworpen aan een kleine maandelijkse contributie. In 1667 werden de reglementen veranderd en werd besloten dagelijks leeroefeningen te houden in een daarvoor te huren lokaal. Het
bestuur werd gevormd door twee administrateurs en een penningmeester, die door de leden
op zondag voor Hanuca (Inwijdingsfeest) gekozen werden. In 1685 is het bestuur uitgebreid
met twee administrateurs waarvan de verkiezing op de tweede dag van de Sebuot (Wekenfeest)
plaatsvond.
Vervolgens werd er in 1757 een college van tien ’adjuntos’ in het leven geroepen dat de administrateurs en penningmeester bij eventuele afwezigheid zou kunnen vervangen. In 1821 heeft men
de reglementen herzien waarbij het bestuur op zeven leden is gebracht, te weten zes administrateurs die ad vitam worden gekozen en een penningmeester die slechts een jaar aanblijft, maar
die wel herkiesbaar is. Verder wordt in dit reglement uitdrukkelijk bepaald dat geen gelden
aangewend mogen worden voor bijzondere doeleinden zonder toestemming van parnassim van
de gemeente. Ook veranderingen in de reglementen kunnen slechts tot stand gebracht worden
met goedkeuring van de parnassim.
In 1705 zijn verschillende onderafdelingen van Gemelut Hassadim ontstaan: Abodath-haKodesj (Heilige dienst) hield zich bezig met het dragen van de lijken naar de schuit. Aanvankelijk werd de tocht naar Ouderkerk namelijk per schuit gemaakt via de Amstel. De afdeling
Misjmereth-ha-Bajith (Taak in huis) had de speciale taak de lijken op de baar te plaatsen.
Behalve de twee bovengenoemde afdelingen is in 1705 de vereniging Hesed Weëmet (Liefde
en waarheid) opgericht die onder toezicht van Gemelut Hassadim stond en die tot taak had
het volgens Israëlitisch gebruik reinigen en kisten van de lijken. Het bestuur bestond uit drie
administrateurs en vier ’Velhos’ (Ouden). Onder leiding van deze laatsten vond het wassen
plaats. Het oppertoezicht van al deze verenigingen berustte bij parnassim.

ABY JETOMIM
De vereniging Aby Jetomin (Vader van de wezen) werd in 1648 opgericht met het doel steun
en onderwijs te verschaffen aan vaderloze jongens en ondersteuning aan behoeftige reizigers en
vreemde geloofsgenoten. In 1757 werd een huis gekocht “op de Breestraat nabij de St. Anthoniesluis” (10).
Er werd bepaald dat de vereniging zich alleen bezig zou houden met het geven van steun en
onderwijs aan vaderloze jongens van de Portugees-Israëlitische gemeente en beoefening van de
Godgeleerde studie ging tot de dagelijkse bezigheden behoren. Het bestuur werd uit de leden
gekozen en zou bestaan uit vier administrateurs en een penningmeester. Bij belangrijke zaken zou een vergadering van adjuncten bijeen geroepen worden om samen met het bestuur de
beslissing te nemen. De gebroederschap is heel lang zelfstandig geweest, maar naar aanleiding
van het eerder genoemde K.B. van 25 juni 1814 werd besloten dat een gemengde commissie
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van parnassim en regenten van Aby Jetomim nieuwe reglementen op zou stellen. Er werd
toen bepaald dat vaderloze jongens geheel in het huis opgenomen zouden worden en onderwijs
zouden ontvangen in de godgeleerde en maatschappelijke studie. Er werden dames regentessen
aangesteld om bij de huiselijke bezigheden van het gesticht behulpzaam te zijn. Pas in 1857
zijn deze reglementen weer herzien. Dit nieuwe reglement bestaat uit twee delen. Het eerste
bevat het hoofd-reglement dat aan de goedkeuring van heren adjuncten en aan bekrachtiging
van het college van parnassim van de gemeente onderworpen blijft. Het tweede deel bevat het
reglement van orde, inhoudende alle artikelen van inwendig beheer die slechts de bekrachtiging
van de adjuncten vereisen.

ASUTA HABRAYA EN UGBUL ALMANA
De gebroederschap Asuta Habraya (Gezondheid van de geleerden) is in 1688 in het leven
geroepen om steun te verlenen aan zieke leraren van Ets Haim. Het doel van de gebroederschap is in 1787 uitgebreid. Men besloot toen over te gaan tot het uitkeren van een pensioen
aan de weduwen van bovengenoemde leraren. De naam van de vereniging werd toen: Asuta
Habraya Ugbul Almana.

SJOMERIM-LA-BOKER
Deze gebroederschap Sjomerim-la-Boker (Wachters op de morgen) houdt zich bezig met wetsbeoefening en organiseert diensten in de vroege ochtend. Waarschijnlijk is deze vereniging in
de tweede helft van de 17e eeuw opgericht, maar de juiste datum is niet bekend.

HASE HAMAHARACHA
De gebroederschap Hase Hamaharacha (Brandstapel op het altaar) werd in 1713 opgericht door
Aron de Chaves, David Salom de Azevedo, Abraham Lopes Melhado, Ishac Jeuda Leao Templo, Moseh de Jos. Belmonte, Selomoh de Jacob Mocatta, Jacob Curiel de Prado, Benjamin
Jesurun de Jonge, Jos. Vaz Nunez Junior en Jonathan Abaz. Het doel van de vereniging was
de contributie van de leden aan te wenden om brandhout te verschaffen aan de behoeftigen van
de gemeente. Uit het eerste reglement blijkt dat de armen zichzelf moesten aanmelden en dat
het brandhout door loting werd toegekend (art. 2). Iedere roshodes Hanuca (1ste dag van de
maand waarin het Inwijdingsfeest plaats vond) werd er door de stichters en de aftredende penningmeester een nieuwe penningmeester gekozen (art. 3). Wanneer er een vacature ontstond
in het college van stichters en penningmeesters vulde dit college zichzelf aan (art. 4). Wanneer
de bestuurders bijeen zouden zijn, hetzij voor de loting, hetzij voor een verkiezing, dan zouden
er lezingen worden gehouden en er werd miseberah (zegenwens) gezegd voor de gebroederschap
en ascaba (gebed voor de zielsrust) voor de overleden leden (art. 5). Het aantal stichters werd
in 1731 met twee vermeerderd en in 1737 is hun aantal op dertien gebracht.
Van de lotgevallen van de gebroederschap in de jaren 1740 tot 1870 is ons weinig bekend, daar
de besluiten en notulen uit die tijd niet voor handen zijn. Uit een reglement van 1871 blijkt dat
het bestuur weer uit twaalf leden bestond waarvan er een als penningmeester fungeerde. Iedere
Portugese Israëliet kon lid van de vereniging worden. In het bestuur konden alleen zitting
hebben contribuerende leden van de Portugees-Israëlitische gemeente te Amsterdam. Het doel
van de vereniging is steeds ongewijzigd gebleven.
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MEIL SEDACA
De gebroederschap Meil Sedaca (Mantel van de liefdadigheid) werd in 1735 opgericht door
enige leden van de Portugees-Israëlitische gemeente met het doel winterjassen uit te reiken
aan behoeftige leden van genoemde gemeente. Het bestuur bestaat uit tien stichters en een
penningmeester die jaarlijks door de stichters uit de leden gekozen werd. In 1849, bij herziening van de reglementen, is bepaald dat het bestuur zal bestaan uit elf leden waarvan een tot
penningmeester wordt verkozen voor de tijd van twee jaar. De uitreiking van de jassen vindt
plaats door middel van loting. De uitgereikte jassen mogen niet beleend worden.

HET OUDE MANNENHUIS MISHENET ZEQUENIM
De gebroederschap Mishenet Zequenim (Steun van de ouden) werd in 1750 opgericht door
twaalf stichters, te weten: Joseph Cohen d’Azevedo, dr. Ishac de Abm Dias, Moseh Abendana
Mendes, Abraham Vaz d’Oliveira, Daniel de Jos. De la Penha, Jahacob Sasportas, Rephael
Curiel, Selomoh Lumbrozo de Mattos, Aharon de Sel. Lopes Colaço, David Franco Mendez,
Abraham de Raph. Mendes da Costa en Ishac de Crasto. Het doel van de vereniging was het
kosteloos verzorgen van oude lieden van boven de zestig jaar in een tehuis. Voor dit doel werd
op 15 mei 1750 een huis aangekocht in de Weesperstraat bij de Nieuwe Keizersgracht (11).
Het bestuur werd gevormd door de bovengenoemde stichters. Wanneer er een vacature ontstond
kozen zij uit de leden een nieuwe stichter. Bij de verkiezing moesten minstens negen stichters
vóór stemmen. Lid kon iedereen van de Portugese en Spaanse Natie worden wanneer hij jaarlijks een kleine contributie betaalde.
Zoals alle vrome en charitatieve instellingen werd ook Mishenet Zequenim in de franse tijd
onder superintendentie van de parnassim van Talmud Tora gesteld. Dit hield in dat er geen
gelden van de vereniging vervreemd mochten worden zonder kennis van de parnassim en dat
ze de reglementen moesten goedkeuren.
In 1843 is er enige verandering in het bestuur gekomen. Er werd toen een dagelijks bestuur
ingesteld dat bestond uit drie personen die door de stichters uit hun midden gekozen werden
en een jaar aanbleven. Ieder jaar zou er een gekozen worden. Door loting werd bepaald, wie de
eerste keer respectievelijk drie, twee of een jaar aan zou blijven. Tot de taak van dit dagelijkse
bestuur behoorde het toezicht op het tehuis, het uitvoeren van de verordening van de algemene
vergadering van de stichters, het oproepen van deze vergadering bij belangrijke gebeurtenissen,
bemoeiing met de huishouding en het bijhouden van de boeken.
In 1870 is het reglement nogmaals herzien, waarbij het aantal regenten op elf werd gesteld (art.
4) en waarbij bepaald werd dat zij voor vijf jaren gekozen werden uit de leden (art. 5). Zoals
we reeds zagen is het doel van de stichting het verzorgen van oude lieden. Aanvankelijk werden
ook vrouwen toegelaten, maar later heeft men bepaald dat alleen mannen opgenomen mochten
worden. Zij verplichtten zich hun bezittingen aan het huis af te dragen en zij mochten buiten
het tehuis geen arbeid verrichten.
Door een schenking was men in 1794 in het bezit gekomen van twee huizen op de Herengracht.
Deze huizen werden in orde gebracht om dienst te doen als Oudemannenhuis en in 1796 werd dit
betrokken. Het oude gebouw in de Weesperstraat werd verhuurd en is later, in 1818, verkocht.
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NOTEN-LECHEM-LA-DAL
De gebroederschap Noten-Lechem-la-Dal (Hij geeft de arme brood) is waarschijnlijk omstreeks
1750 opgericht met een tweeledig doel: het uitreiken van brood aan behoeftige PortugeesIsraëlieten en het houden van godsdienstige lezingen op sabbath en de feestdagen. Het bestuur
bestond uit vijf leden: een president, een penningmeester, een secretaris en twee bestuurderen.

HABERIM MAGSIBIM
De gebroederschap Haberim Magsibim werd opgericht vóór 1768. Het doel van de instelling
was het houden van lezingen en de uitdeling van brood aan behoeftige Portugees-Israëlieten.
Het bestuur bestaat uit zes stichters en een penningmeester. De penningmeester wordt ieder
jaar opnieuw gekozen. Opdat altijd het vereiste aantal leden (tien) voor godsdienstoefeningen
aanwezig zullen zijn worden assistenten in dienst genomen, voor een salaris van acht broden per
jaar. Wanneer het nodig bleek te zijn werden zij opgeroepen om het getal van de samengekomen
leden op tien te brengen.

HANAGATH-HA-NEHARIM
De vereniging Hanagath-ha-Neharim (Leiding voor jongelingen) werd in 1790 opgericht met
een tweeledig doel: het houden van lezingen op sabbath en het uitdelen van hemden aan ’arme
lieden’. De uitdelingen vonden twee maal per jaar plaats, met Pasen en met Nieuwjaar. De benodigde gelden hiervoor werden opgebracht door contributie van de leden, die bij de oprichting
een stuiver per maand bedroeg. Het betuur bestond uit zes leden waarvan een als penningmeester fungeerde.

MATSEBET ABEN
In 1800 werd de gebroederschap Matsebet Aben (Steenplaatsing) opgericht met het doel voor
ieder lid bij zijn overlijden een zerk op zijn graf te plaatsen. Later, in 1858, is het doel van de
vereniging enigszins veranderd en is de gebroederschap herschapen in een begrafenisfonds voor
lidmaten van de Portugees-Israëlitische gemeente.
MAHOZ-LADAL EN HUKAT-APASAH
De Commissie van Financiën van de gemeente, die in 1805 aan de parnassim verslag uit bracht
over de toestand van de Armenkas, adviseerde voor de bedeling van turf en paasbrood enige
gebroederschappen op te richten, omdat de gemeentegelden hiertoe niet meer voldoende waren.
In 1806 zijn daarop de gebroederschappen Mahoz-Ladal en Hukat-Apasah ontstaan. De eerste
instelling had tot doel de turfbedeling onder de armen van de gemeente en de laatstgenoemde
regelde de paasbrood bedeling. De verenigingen werden aanvankelijk voor zes jaar opgericht. In
1812 zijn ze nogmaals met drie jaar verlengd, maar in 1815 zijn ze opgeheven, omdat de toestand
van de Armenkas ondertussen verbeterd was. Het bestuur van de verenigingen werd gevormd
door vijf leden. Het eerste bestuur werd gekozen door de parnassim. De daarop volgende
besturen zijn gekozen door het aftredende bestuur en parnassim gezamenlijk uit een aantal
personen die voorgedragen werden door de gebroederschappen. De leden werden verdeeld in
drie klassen naar de bijdrage die ze leverden: een gulden, tien stuivers of zes stuivers per maand.
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DE PORTUGEES-ISRAËLITISCHE ARMENSCHOOL
In 1814 werd de Portugees-Israëlitische Armenschool (12) opgericht. Hij was bestemd tot het
geven van kosteloos onderwijs aan kinderen van zes tot tien jaar van behoeftige leden van de
Portugees-Israëlitische gemeente te Amsterdam. In 1816 kreeg de school een eigen gebouw
in de Kerkstraat. Daarvoor was hij ondergebracht in een van de gebouwtjes rond de synagoge. Aanvankelijk werd er alleen maatschappelijk onderwijs gegeven, maar in 1820 werd er
een overeenkomst met Ets Haim gesloten, waardoor ook het lager godsdienstig onderwijs op
de school werd gegeven. Jaarlijks vonden er een of twee ’huiselijke’ examina plaats en van tijd
tot tijd was er een openbaar examen. De school werd onderhouden door jaarlijkse vrijwillige
bijdragen van de gemeenteleden. Het bestuur bestond uit vijf bestuurders en drie bestuurderessen. Toen het moeilijker werd gelden voor de school bijeen te brengen gingen er stemmen
op tot opheffing van de school. Vooral voorstanders van het openbaar onderwijs pleitten voor
de opheffing. In 1871 is de school inderdaad opgeheven en met een subsidie van de toen vrijgekomen gelden is de Godsdienstschool opgericht.

HET OUDE VROUWEN- EN ZIEKENHUIS MESIB NEFES
Lange tijd is de verzorging van de zieken van de Portugees-Israëlitische gemeente geregeld door
de vereniging Bikur Cholim. Voor 1639 bezat iedere gemeente een vereniging van die naam.
Na 1639, toen de vereniging van de drie toenmalige gemeenten plaats had gevonden, bestond
er slechts een instelling Bikur Cholim die meestal werd aangeduid als de ’Hebra’ (Gebroederschap). Deze Hebra werd bestuurd door zes parnassim die jaarlijks gekozen worden door de
parnassim van de gemeente en het aftredende bestuur van Bikur Cholim. De gelden voor deze
instelling werden bijeen gebracht door de jaarlijkse bijdragen van de leden. Wanneer dit niet
voldoende was sprong de gemeente bij met gelden uit de gemeentekas.
In 1833 vatten enige gemeenteleden het plan op een ziekenhuis op te richten voor de behoeftige
zieken van de gemeente. In dit tehuis zouden ook gezonde behoeftige oude vrouwen opgenomen
kunnen worden. In 1834 is het Oude Vrouwen- en Ziekenhuis, Mesib Nefes (Zielsverkwikking)
tot stand gekomen. Uit het reglement ervan blijkt dat de Hebra bleef bestaan en dat het
bestuur van deze Hebra in een gecombineerde vergadering met parnassim van de gemeente het
bestuur van de ziekenverzorging koos. Onder de ziekenverzorging werd begrepen: het Oude
Vrouwenhuis, het Ziekenhuis en de verzorging van de behoeftige zieken van de gemeente thuis.
Het bestuur bestond uit vijf leden die lidmaten van de gemeente moesten zijn (art. 5). Van
deze vijf leden moesten er twee uit de groep van ouderlingen gekozen worden (art. 2). Zij
werden benoemd voor vijf jaar en waren herkiesbaar (art. 4). Ieder jaar trad een lid van het
bestuur af en werd een nieuw lid gekozen in een gecombineerde vergadering van het bestuur
van de ziekenverzorging en parnassim, waarbij ieder college drie kandidaten stelde (art. 8).
De regenten benoemde drie regentessen die zich bezig moesten houden met de huishoudelijke
aangelegenheden van de inrichting (art. 7). De vader en moeder van het tehuis alsmede de
’doctoren, chirurgijn en apothecar’ werden in een gecombineerde vergadering in overleg met
parnassim benoemd (art. 14, 15). Al het overige personeel werd alleen door de regenten benoemd (art. 17). De opname in het Oude Vrouwenhuis stond open voor behoeftige vrouwen
van de Portugees-Israëlitische gemeente die de leeftijd van zestig jaar bereikt hadden en niet
ziek waren (art. 19). Het aantal op te nemen vrouwen werd bepaald op tien. De beslissing
betreffende de opname berustte geheel bij de regenten (art. 16). Zij waren echter verplicht een
geneeskundig onderzoek te laten vooraf gaan en te informeren bij de gemeente naar de graad
van hun behoeftigheid. De regenten moesten hun begroting door parnassim laten goedkeuren
en later rekeningen en verantwoording afleggen (art. 10 en art. 12).
In 1842 werd het reglement van 1834 tot in details uitgewerkt. De hoofdbepalingen bleven
echter onveranderd. In art. 4 stond nog eens duidelijk dat ’het beheer van de algemeene
ziekenverzorging is opgedragen aan en wordt waargenomen in naam van parnassim van de
Portugees-Israëlitische gemeente door een college onder de naam van ’Regenten van de algemeene Ziekenverzorging’. Ook werd een apart hoofdstuk gewijd aan de zieken. Er werd bepaald
dat alleen zieken opgenomen mochten worden waarvan genezing mogelijk was. Alle behoeftige
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zieken van de gemeente die niet in het gesticht opgenomen werden, ook kraamvrouwen, genoten
thuis gratis geneeskundige hulp (art. 35).
In 1850 is de gehele ziekenverzorging direct onder de parnassim van de gemeente gekomen en
wel onder de armbestuurderen. Eerst in 1916 werd een belangrijke stap vooruit gedaan bij de
verzorging van de zieken door het in gebruik nemen van het Portugeesch-Israëlitisch Ziekenhuis
in de Plantage Franschelaan.

DE PORTUGEES-ISRAËLITISCHE BEWAARSCHOOL
Op initiatief van de parnassim van de gemeente is in 1847 de bewaarschool opgericht. Kinderen
van drie tot zes jaar van behoeftige ouders konden op de school toegelaten worden. Het eerste
jaar vond het onderwijs plaats in een hulplokaal, maar daarna heeft men een gebouw in de
Kerkstraat bij de Amstel kunnen betrekken. De benodigde gelden hiervoor waren bijeen gebracht door gemeenteleden en een aanzienlijke gift van het Fernandes-Nunes fonds. Behalve
voor de oprichting werden door de gemeenteleden ook jaarlijks gelden bijeen gebracht voor
de instandhouding van de school in de vorm van contributie en vrijwillige bijdragen. Andere
bronnen van bestaan waren een toelage van Ets Haim en een subsidie uit de gemeentekas. Uit
de reglementen voor de school die in 1848 opgesteld zijn valt op te maken dat het bestuur van
de school bestond uit een regent en drie regentessen die door de parnassim verkozen werden
voor de tijd van drie jaar en herkiesbaar waren (art. 2, 3). Het bestuur moest de begroting
door parnassim laten goedkeuren en vervolgens rekening en verantwoording afleggen (art. 9).
De administratieve taken die zich bij het beheer van de school voordoen moesten waargenomen
worden door de regent, de huishoudelijke plichten zouden door de regentessen vervuld worden
(art. 5). Het personeel van de school werd door het bestuur benoemd (art. 6).
De school heeft tot 1927 bestaan. De parnassim trokken toen de subsidie in omdat de school
volgens hen niet meer aan zijn doel beantwoordde. De leermethode was verouderd, het personeel niet voldoende geschoold, het lokaal voldeed niet meer en het aantal Portugees-Israëlitische
kinderen dat de school bezocht was teruggelopen tot minder dan tweevijfde van het totale aantal. Zonder subsidie van de gemeente kon men de school niet voortzetten en zo werd deze in
1927, na tachtig jaar bestaan te hebben, opgeheven.

BEWARING EN ORDENING VAN DE ARCHIEVEN
Uit het besluitenregister van parnassim blijkt dat men in 1677 een begin heeft gemaakt met
het samenstellen van lijsten van archiefstukken die de parnassim onder hun beheer hadden. In
de ’termo’, warbij de eed afgenomen werd aan de nieuw verkozen mahamad, werd tevens een
lijst vermeld van stukken die bij het aanvaarden van hun ambt aan hen toevertrouwd werden.
De commissie van 1728 heeft dit gebruik afgeschaft, maar zoals we reeds zagen een systematische inventaris samengesteld die voornamelijk de losse stukken bevatte. Van de delen is een
lijst opgemaakt in 1815. Vele register die hierop voorkomen zijn echter niet teruggevonden en
moeten als verloren beschouwd worden. De archieven werden bewaard op de secretarie van de
gemeente die gevestigd was in de Rapenburgerstraat 197, in een van de gebouwtjes die om de
synagoge heen staan.
Uit de stukken van omstreeks 1835 bleek dat de delen en losse stukken van 1820 tot 1835 en een
enkel iets vroeger gedateerd stuk opgeborgen werden in de ’Prezidenten-kast’. Waarschijnlijk
had dus de president de zorg voor de archieven van de parnassim. In de notulen van een zitting
van 30 mei 1830 lezen we dat in genoemd jaar een kist met oude papieren is gevonden. Men
besluit de kist op zolder te zetten en de papieren die belangrijk genoeg zijn om in het archief
opgeborgen te worden eruit de halen. Over het algemeen krijgt men de indruk dat in deze
tijd wel enige zorg aan de archieven besteed werd. Vaak werden commissies benoemd om de
archieven van parnassim te ordenen en in 1837 schenkt Abraham Oribio de Castro driehonderd
gulden om de ’archievenkamer’ in orde te maken. Van deze ’archievenkamer’, een vertrek achter
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de secretarie, bestaat nog een inventaris uit 1868. Deze inventaris vermeldt wat zich plank voor
plank in de kasten bevond. Hieruit blijkt dat alles vrij willekeurig bijeen gezet werd. Van vele
delen was de beschrijving niet juist en de oudste losse stukken werden niet vermeld.
Wanneer we de instructies van de ambtenaren nagaan komen we niet meer aan de weet over het
beheer van de archieven dan dat de eerste secretaris sinds 1852 belast is met het toezicht over
de archieven van de boedeladministratie. Over de andere archieven wordt niets medegedeeld.
De archieven zijn tot 1940 bewaard op de secretaris van de gemeente, maar in de oorlogsjaren
zijn ze grotendeels overgebracht naar de bewaarplaats van de Gemeentelijke Archiefdienst van
Amsterdam, omdat het gevaar dreigde dat de bezetter er zich meester van zou maken. In de
zomer van 1956 werd met de ordening en beschrijving een aanvang gemaakt, voorlopig beperkt
tot de registers en de enkele daarin aangetroffen losse stukken. Blijkens de op de ruggen van
de delen aangebrachte opschriften (letters en nummers) zijn in verschillende tijden ordeningen
aangebracht en de series van notulen, kopieboeken, kas- en grootboeken steeds scherp onderscheiden. Ook de archieven van Dotar en Ets Haim toonden dergelijke sporen van ordening.
In 1958 zijn er nog een aantal delen en losse stukken naar het Gemeentearchief overgebracht.
Deze bestanddelen, totaal zes meter archief, zijn in zeer slechte staat aangekomen. De delen
waren veelal van hun banden ontdaan en losse stukken lagen chaotisch door elkaar.
In oktober 1961 zijn alle archiefstukken tot 1870 die nog berustten onder de Portugees-Israëlitische
Gemeente naar het Gemeentearchief overgebracht. Hierbij bevonden zich ook archivalia uit de
bibliotheek van Ets Haim (onder andere inv.nr. 8). De totale lengte van de archieven bedraagt
ongeveer zestig strekkende meters. De scheiding die gemaakt is tussen de stukken vóór 1870
en na 1870 is van zuiver praktische aard en berust niet op een verandering in de administratie.
Om dezelfde reden zijn ook enige stukken van na 1870 opgenomen.
Bij de laatste overgebrachte stukken bevond zich ook de inventaris die in 1728 opgesteld was. De
vondst was van groot belang voor het ordenen van de losse stukken die door talrijke verhuizingen in grote wanorde waren geraakt. Aan de hand van die inventaris is de oorspronkelijke orde
van de stukken zoveel mogelijk hersteld, uitgaande van het restauratiebeginsel dat de Handleiding (13) voorschrijft. Waar dit niet mogelijk bleek werd de organisatie tot leidraad genomen
zoals die bleek uit de reglementen. Stukken waarvan het niet vaststaat dat zij tot de archieven
hebben behoord, maar die door hun samenhang met en langdurige plaatsing bij de archieven
daarvan toch niet geheel en al los te maken zijn, werden onder het hoofd ’varia’ gebracht.
(1) A.M. Vas Dias, ’Losse bijdragen tot de geschiedenis der Joden in Amsterdam. De scheiding
in de oudste Amsterdamsche Portugeesche gemeente Beth Jaacob (1618)’, De Vrijdagavond,
VII 51, 52 en VIII 1, 2.
(2) In Groet bij Alkmaar had men reeds eerder een begraafplaats, maar deze voldeed slecht
wegens de grote afstand van Amsterdam.
(3) De synagogen van Neve Salom en Bet Jacob werden verkocht. De synagoge van Bet Israël
heeft dienst gedaan tot 1675. In dit jaar is de nu nog bestaande synagoge, Rapenburgerstraat
197, in gebruik genomen.
(4) Het dagelijks bestuur van parnassim, tevens het vertrek waarin hun vergaderingen plaats
vonden.
(5) ’Van de theba’ wil zeggen vanaf het spreekgestoelte in de synagoge.
(6) Zie J.S. da Silva Rosa, Geschiedenis der Portugeesche Joden te Amsterdam, 1593 - 1925,
(Amsterdam 1925) 140.
(7) J.M. Hillesum, ’Vereenigingen bij de Portugeesche en Spaansche Joden te Amsterdam in
de 17e en 18e eeuw’, Jaarboek Amstelodamum, Amsterdam 1902.
(8) Dr. M.C. Paraira en J.S. da Silva Rosa, Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het
300-jarig bestaan der onderwijsinrichtingen Talmud Tora en Ets Haim (Amsterdam 1916).
(9) J.S. da Silva Rosa, Geschiedenis der Portugeesche Joden te Amsterdam, 1593-1925, (Amsterdam 1925) 24.
(10) Zie het handschrift van Franco Mendes (inv.nr. 1330).
(11) Gemeentearchief Amsterdam, Kwijtscheldingen T 5, fol. 290.
(12) N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam (Amsterdam 1851) 292.
(13) S. Muller Fzn., J.A. Feith en R. Fruin Th. Azn., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1897 en ongewijzigd 1920).
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Inventaris
ARCHIEF VAN DE GEMEENTE BET JACOB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARCHIEF VAN DE GEMEENTE NEVE SALOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARCHIEF VAN DE GEMEENTE BET ISRAËL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARCHIEF VAN HET COLLEGE VAN AFGEVAARDIGDEN
,→ VAN DE DRIE GEMEENTEN BETREFFENDE DE
,→ IMPOST VAN DE GEZAMENLIJKE LIDMATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARCHIEF VAN DE PARNASSIM
,→ VAN DE GEMEENTE TALMUD TORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARCHIEF VAN DE GROTE
,→ KERKERAAD TALMUD TORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GEDEPONEERDE ARCHIEVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 ARCHIEF VAN DE GEMEENTE BET JACOB
1 ’Livro de Bet Haim do Kahal Kados de Bet Yahacob’. Register houdende reglementen, besluiten en opgave van inkomsten en uitgaven van de begraafplaats Bet
Haim te Ouderkerk aan de Amstel, tevens dienende als grafboek en begrafenisregister.(53745390). 1614 - 1630 1 deel
2 Uitspraak van het college van rabbijnen en de mahamad (dagelijks bestuur) van
de gemeente Talmud Tora te Venetië inzake een geschil binnen de gemeente Bet
Jacob. Met bijlage. (5379) 1618 2 stukken
3 ’Livro Grande’. Grootboek (5381-5383) 1621 - 5383 1 deel
4 ’Manual da sedaca’. Journaal.(5379- 5381). 1619 - 1621 1 deel
Duplicaat op film (nr. 3341), geen scans op aanvraag, Ieder jaar gaat een kladjournaal van de penningmeester aan het eigenlijke journaal vooraf. Het journaal
over1621 vindt men ook in inv. nr. 5. Het register verkeert in zeer slechte staat.
Niet ter inzage.
5 Register houdende opgave van ’promessas’ (vrijwillige bijdrage) en ’fintas’ (verplichte bijdrage) (5378/79), tevens ’Manual da sedaca’. Journaal. (5381 -5383).
Met index. 1618 - 1623 1 deel
6-8 ’Promessas e Fintas’. Register houdende opgave van vrijwillige en verplichte bijdragen gegeven aan de gemeente Bet Jacob. 1616 - 1632 3 delen
Voor de jaren 1618-1619 zie nr. 5.
6 (5376 -5378). Abusievelijk staat op de rug van dit register Neve Salom. 1616
- 1618
7 (5391) ’Livro das promessas e fintas tocante sedaka do Kahal Kados do Bet
Jacob que el Dios aumente e contas de todos os jehidim e as outras K. . . No.
25’. Met alfabetische index 1631
Voor de jaren 1618-1619 zie nr. 5.
8 ’Livro da sedaka do Kaal Kados de Bet Jahacob que el Dio aumente em oqual
por miudo se escribâo por extenso todas as contas e as fintas de todos os
yachidim e dos outras Keilot Kedosot e mais misvot do Kahal Kados que tudo
seja para gloria e louvor del. . . 1632
2 ARCHIEF VAN DE GEMEENTE NEVE SALOM
9 Manuaal van de penningmeester (5376 -5399). 1616 - 1639 1 deel
3 ARCHIEF VAN DE GEMEENTE BET ISRAËL
10 ’Livro dos termos deste Kahal Kados de Bet Israël que el Dio prospere começado
em 5 de Elul de 5379. . . da criaçâo do mundo’. Resoluties 1618 -1639 (5379 -5399).
Achterin kopieën van enige besluiten van de mahamad van de gemeente Talmud
Tora, 1645 -1648. . . 1618 - 1648 1 deel
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11-12 Register houdende opgave van promessas (vrijwillige bijdrage) en fintas (verplichte
bijdrage) en uitgaven. 1626 - 1639 2 delen
11 (5386- 5393). 1626 - 1633
12 1633 -1639 (5393 -5399). Achterin het manuaal van de administrateur van Bet
Haim. 1639 -1648 (5399 -5408).
4 ARCHIEF VAN HET COLLEGE VAN AFGEVAARDIGDEN VAN DE DRIE
GEMEENTEN BETREFFENDE DE IMPOST VAN DE GEZAMENLIJKE
LIDMATEN
13 ’Libro dos termos da ymposta da naçâo, principiado em 24 de Sebat 5382’. Resoluties. (5382- 5399). Met inhoudsopgave tot 1626. 1622 - 1639 1 deel
Zie voor besluiten betreffende de vleesverkoop ook inv.nr.18.
14 Besluit betreffende de orde binnen de gemeenten. Afschrift uit inv.nr. 13. (5396).
1636 1 stuk
15 ’Os acordos da naçâo, ha uniâo das tres kehilot’.Resoluties betreffende de vereniging
van de drie gemeenten. (5398/5399). 1638 1 stuk
16 Klad-resolutie betreffende de vereniging van de drie gemeenten. (5398). 1638 1
stuk
17 Journaal. (5382 -5399). 1622 - 1639 1 deel
18 ’Livro da conta dos carniseyros’. Register houdende wekelijkse afrekening van de
slagers met de gedeputeerden van de impost; met enige resoluties van de gedeputeerden betreffende de vleesverkoop. (5392- 5395). 1632 - 1635 1 deel
5 ARCHIEF VAN DE PARNASSIM VAN DE GEMEENTE TALMUD TORA
5.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
5.1.1 RESOLUTIES ENZ.
19-22 ’Escamoth’. Register van reglementen en besluiten. 1638 - 1814 4 delen
19 (5398 -5440). ’Escamoth A ’. Met inhoudsopgave. 1638 - 1680
20 (5440- 5472). ’Escamoth B’. Met inhoudsopgave. 1680 - 1712
21 (5472 -5488). ’Escamoth C’. Met inhoudsopgave. 1712 - 1728
22 (5488- 5574). ’Compendio de escamoth’. Voorin afschriften uit de inv.nrs.
19- 22. Met trefwoordenindex. 1728 - 1814
Zie inleiding ’Inrichting van de administratie van Talmud Tora’
23 Inhoudsopgave op inv.nr.22. 1728 - 1732 1 deel
24-49 Resoluties, sinds 1816 notulen; vanaf 1816 marginale aantekeningen. (5419
-5425), (5429), (5440/41), (5448 -5573) 1659 - 1878 27 delen
24 1659- 1665 (5419- 5425), 1669 (5429), 1680/81 (5440/41). ’Memorial de
advertencias’. 1659 - 1681
24A (5424 -5448). ’Livro de memorias’. 1664 - 1688
25 (5448- 5511). ’Livro de memorias’. 1688 - 1751
26 (5511- 5527). Met inhoudsopgave. 1751 - 1767
27 (5527- 5533). Met inhoudsopgave. 1767 - 1773
28 (5533 -5538). Met inhoudsopgave. 1773 - 1779
29 (5539- 5544). Met inhoudsopgave. 1779 - 1784
30 (5545- 5551). Met inhoudsopgave tot 1786. 1784 - 1791
31 (5552- 5556). Met inhoudsopgave tot 1793. 1792 - 1797
32 (5557 -5566). Met inhoudsopgave tot 1797. 1797 - 1806
33 (5567 -5572). 1807 - 1812
34 (5572 -5573). 1812 - 1813
35 - 1816 - 1818
36 - 1818 - 1820
37 - 1820 - 1822
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50-51
50
51
52-55
52
53
54
55
56-57
56
57
58
59

60

61-62
61
62
63
64
65 (vervallen)
65A
65B
66A-85B
66A
66B
67
68A
68B
68C
69A
69B

334 - 16

- 1822 - 1824
- 1824 - 1826
- 1826 - 1828
- 1828 - 1830
- 1830 - 1833
- 1833 - 1836
- 1836 - 1840
- 1840 - 1845
- 1845 - 1850
- 1850 - 1859
- 1859 - 1870
- 1870 - 1878
Index op de notulen. 1828 - 1861 1 deel en 1 omslag
- 1828 - 1829 1 omslag
- 1829 - 1861 1 deel
Klad-notulen. 1815 - 1871 3 delen en 1 omslag
- 1815 1 omslag
- 1861 - 1867
- 1867 - 1870
- 1870 - 1871
Uittreksels van de resoluties en notulen van parnassim. 1798 - 1858 ca. 1
deel en 1 omslag
- 1798 - 1858
19e eeuw. 1 deel
Notulen van het college van twee administrateuren en een rabbijn. 1813 1814 1 deel
Ingekomen stukken bij het college van twee administrateurenen een rabbijn
en minuten van uitgaande stukken. 1813 - 1814 1 pak
Duplicaat op film (nr. 3350)
Ingekomen stukken bij het college van provisionele parnassim en minuten
van uitgaande stukken. 1814 - 1815 1 omslag
Duplicaat op film (nr. 3350)
’Livro de segredos’. Notulen van de president. 1763 - 1817 2 delen
(5523- 5560). 1763 - 1800
- 1801 - 1817
Bijlagen bij het register van reglementen en besluiten (inv.nr.20). 1711 1712 1 omslag
Bijlagen bij de notulen van de president. 1789 - 1806 1 omslag
Bijlagen bij de resoluties en notulen van parnassim. 1748 - 1870 2 pakken
Duplicaat op film (nr. 3352)
- 1748 ca. - 1855 ca.
- 1856 ca. - 1870 ca.
Ingekomen stukken bij parnassim. 1643 - 1871 40 pakken en 1 omslag
- 1643 - 1805
- 1806 - 1810
- 1811 - 1813
- 1815
- 1815 - 1817 1 omslag
- 1816 - 1817
- 1817 - 1819
- 1819 - 1821
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Portugees-Israëlietische Gemeente
70A
70B
71A
71B
72A
72B
72BB
73A
73B
74A
74B
75A
75B
76A
76B
77A
77B
78A
78B
79A
79B
80A
80B
81A
81B
82A
82B
83A
83B
84A
84B
85A
85B
86
87

88

89

90-105

- 1821 - 1823
- 1823 - 1825
- 1825 - 1827
- 1827 - 1829
- 1829 - 1831
- 1831 - 1832
- 1832 - 1833
- 1833 - 1834
- 1834 - 1836
- 1836 - 1837
- 1837 - 1839
- 1839 - 1840
- 1840 - 1842
- 1842 - 1843
- 1843 - 1845
- 1845 - 1846
- 1846 - 1848
- 1848 - 1849
- 1849 - 1851
- 1851 - 1852
- 1853 - 1854
- 1854 - 1855
- 1856 - 1857
- 1857 - 1858
- 1859 - 1860
- 1860 - 1861
- 1862 - 1863
- 1863 - 1864
- 1865 - 1866
- 1867 - 1868
- 1868 - 1869
- 1869 - 1870
- 1870 - 1871
’Register op de ontvangen brieven’. Agenda van ingekomen stukken. 1850
- 1883 1 deel
’Privilegios do magistrado da cidade de Amsterdam e outros actos a favor
e beneficio deste Kahal Kados’. Stukken betreffende voorrechten verleend
door het bestuur van de stad Amsterdam aan de gemeente. 1630 - 1797
1 pak
Zie voor specificatie inv.nr. 136, fol. 1.
’Resoluçoes dos senhores Estados de Holanda e Westfrisia e dos senhores
Estados Gerais das Provinsias Unidas’. Resoluties van de Staten van Holland en Westfriesland en van de Staten Generaal betreffende de Joden.
1645 - 1793 1 pak
Duplicaat op film (nr. 3370, 3371), Zie voor specificatie inv.nr. 136. fol.
4.
’Previlegios d’el Rei de França e del Rei de Dinamarka’. Privileges van de
koningen van Frankrijk en Denemarken betreffende de Joden. 1637 - 1777
1 omslag
Zie voor specificatie inv.nr. 136. fol. 6.
’Copiador de cartas’. Kopieboek van uitgaande stukken. 1702 - 1877 16
delen
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90 N.B. Achterin een kopie van 1723. 1702 - 1719
91 N.B.In zeer slechte staat. Niet ter inzage. 1728 - 1737
Duplicaat op film (nr. 3371), geen scans op aanvraag
92 - 1744 - 1750
93 - 1750 - 1757
94 - 1764 - 1773
95 - 1773 - 1784
96 - 1784 - 1799
97 - 1799 - 1813
98 - 1813 - 1815
99 - 1816 - 1821
100 - 1821 - 1827
101 - 1828 - 1835
102 - 1835 - 1844
103 - 1844 - 1855
104 N.B. In slechte staat. 1855 - 1866
105 - 1866 - 1877
106 Alfabetische index op de kopieboeken van uitgaande stukken. 1828 - 1852
1 deel
107 ’Borador de cartas’. Klad-kopieboek van uitgaande stukken. 1719 - 1728
1 deel
108 Kopieboek van uitgaande stukken. 1810 - 1813 1 deel
Zie voor uitgaande stukken over 1813 ook inv.nr. 121.
109 Register van rekesten en de daarop verkregen disposities. 1639 - 1789 1
deel
110 Afschriften van rekesten. 1639 - 1789 1 omslag
111 ’Correspondencia com o Ministro da guerra’. Afschriften van de missiven
gewisseld tussen de parnassim en de Minister van Oorlog. 1809 1 deel
Duplicaat op film (nr. 3376), Voorin enige afschriften uit de jaren 1795 en
1797.
112-116 ’Livro de pregoens’. Afkondigingen in de synagoge gedaan. 1705 - 1879 5
delen
112 Met trefwoordenindex. 1705 - 1768
113 Met trefwoordenindex. 1768 - 1799
114 - 1799 - 1813
115 - 1813 - 1834
116 - 1834 - 1879
117 Bijlagen bij de afkondigingen in de synagoge; deels gedrukte exemplaren
van kennisgevingen aan de synagoge aangeplakt. 1744 - 1855 1 omslag
118-120 ’Varios papeis de pleitos findados e outros mais que podem servir nas ocasioes que se ofreser’. Stukken betreffende afgelopen processen en stukken
van andere aard 1670 - 1815 4 omslagen en 5 pakken
Zie voor specificatie inv.nr. 136, blz. 24.
118A nrs. 1-2 1 omslag
118B nrs. 3-7 1 omslag
118C nrs. 8 1 omslag
119A nrs. 9-10 1 pak
119AA nrs. 11-38 1 pak
119B nrs. 39 1 pak
119BB nrs. 41-74 1 omslag
120A nrs. 77-78 1 pak
Duplicaat op film (nr. 3378, 3379)
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120B nrs. 79-98 1 pak
121 ’Oude bescheiden’. Register houdende afschriften van stukken uit de inv.nrs.
88, 915 en 1351. 1614- 1754 en afschriften van uitgaande stukken. 1813,
19e eeuw. 1 deel
5.1.2 REGLEMENTEN ENZ.
122 Register van reglementen uit de jaren 1638 en 1639. 1728 1 deel
123 Register van reglementen als genoemd in inv. nr. 122. Nederlandse
vertaling, achterin artikelgewijs gerangschikte bijlagen. 1809 1 deel
124 Notulen van de Commissie van redactie van de reglementen voor de Portugeeslsraëlietische gemeente te Amsterdam. 1814 1 omslag
125 Ingekomen stukken en afschriften van uitgaande stukken van de Commissie van redactie der reglementen voor de Portugees-lsraëlietische gemeente
te Amsterdam. 1814 - 1815 1 omslag
126 Reglementen voor de Portugees-lsraëlietische Hoofdsynagoge te Amsterdam. 1815. Gedrukt. 1815 1 deel
Achterin een ”Lijst der Gouvernementsstukken betrekking hebbende tot
de Reglementen zoals dezelve zich bevinden in het Boek der Bijlagen”.
Genoemd boek is niet gevonden.
127 Reglementen als in inv. nr. 126, met verwijzing naar bijlagen als gevonden
in inv. nr. 130. 1815 - 1843 1 deel
128 Reglement van orde voor het college van parnassim. 1817, met aantekeningen tot 1823. Gedrukt. 1817 - 1823 1 deel
129 ’No.2 Bijlagen’. Ingekomen stukken betreffende de reglementen. 1815 1843 1 omslag
Met inhoudsopgave.
130 Register houdende afschriften van de stukken genoemd in inv.nr. 129.
1815 - 1843 1 deel
131 Reglement voor de Portugees-lsraëlietische gemeente te Amsterdam. Gedrukt.
1850. Achterin het reglement van orde van 1852, met additionele bepalingen tot 1860. 1850 - 1860 1 deel
132 Stukken betreffende de reglementen van de gemeente. 1837 - 1852 1 pak
133 Afschrift van een voorstel van parnassim om enige artikelen van het reglement te wijzigen, en andere stukken betreffende deze zaak. 1864 1
omslag
134 Stukken betreffende de totstandkoming van het reglement van1871 (met
retroacta 1863 -1866). 1863 - 1871 1 omslag
135 Reglementen van diverse instellingen, goedgekeurd door parnassim. 1726
- 1870 1 pak
5.2 STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD
5.2.1 HUISHOUDING
136 Inventaris, voornamelijk van de losse stukken. Opgemaakt in1728 en
bijgehouden tot ca. 1825 1728 - 1825 ca. 1 deel
137 ’Registro sobre o registro velho das archivas’. Index op inv.nr. 136. s.d.
1 deel
138 Inventarissen. 1815, 1819, 1868 en ongedateerd. 1 omslag
139 Lijst van sepharim (kerksieraden) van particulieren die in de synagoge
gedeponeerd zijn. 1731 (5491); achterin vragen die aan de hazan (voorlezer) gesteld zijn, met antwoorden. 1686 1 deel
140 Lijst van kerksieraden en boeken die de parnassim aan de voorzanger
overgeven. 1827 2 stukken
141 Inventaris van de kerksieraden. Ongedateerd. 2 stukken
142 ’Livro de memoria’. Register houdende aantekeningen betreffende het
beheer van boedels en afkondigingen in de synagoge. 1820 ca. 1 deel
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5.2.2 INRICHTING VAN HET BESTUUR
143 Register van stukken betreffende de overeenkomst met de Hoogduitse
gemeente te Amsterdam en het concept-reglement. 1810 1 deel
144 Stukken betreffende de overeenkomst met de Hoogduitse gemeente te
Amsterdam. Afschriften 1810. 1810 1 omslag
145 Stukken betreffende het ontwerp van een algemeen reglement voor de
beide Israëlietische kerkgenootschappen in Nederland. 1863 - 1865 1
omslag
146 Stukken betreffende het verenigen van de Hoogduitse en Portugese gemeenten in Nederland in één commissie (met retroacta). 1869 - 1870 1 omslag
5.2.3 PERSONEEL
147-150 ’Termos de eleiçoens o admiçoens’. Resoluties betreffende de verkiezing
en aanstelling van functionarissen en ambtenaren. 1728 - 1877 4 delen
147 (5488-5521). 1728 - 1761
148 (5521-5557). 1761 - 1797
149 (5557-5573). 1797 - 1813
150 (5573-5637). 1813 - 1877
151 Concept-instructies voor de ambtenaren van de Portugees-lsraëlietische
gemeente, opgesteld door een commissie hiertoe benoemd en ter beoordeling voorgelegd aan de parnassim. 1817 1 omslag
152 Instructies voor de ambtenaren. 1819 - 1870 1 omslag
153 Register houdende namen van lidmaten die assisteren bij de dienst in de
synagoge, bijgehouden door de hulpvoorlezer. (5532-5545). 1772 - 1785
1 deel
154 Stukken betreffende het aanstellen van een nieuwe opperrabbijn. 1825 1827 1 omslag
155 Register van personen die een bestuursfunctie hebben bekleed bij de
gemeente of bij een van de gebroederschappen vanaf 1639. Aangelegd
ca. 1730 1639 - 1795 1 deel
156 Register van parnassim, bruidegoms van de wet en andere functionarissen vanaf 1639. Aangelegd ca. 1740. 1639 - 1744 1 deel
157 Register van namen van personen die een functie bekleed hebben bij de
gemeente of een van haar instellingen vanaf 1639. Aangelegd ca. 1755
1639 - 1939 1 deel
Met index.
158 ’Livro de eleiçoems do Kahal Kados de Talmud Torah desde a união anno
5399’. Register houdende namen van functionarissen van de gemeente
en van enkele gebroederschappen. 1597 - 1870 1 deel
Aangelegd door de hazan (voorlezer) Jacob Jesurun Cardozo die fungeerde
van 1812 -1847.
159 ’Index dos gabaim do Kahal Kados de Talmud Torah desde a união das
esnogas’. Lijst met namen van de penningmeesters en vermelding van
de toestand van hun kas (tot 1731). Opgemaakt in de 19e eeuw 1639 1747 1 omslag
160 Lijst van ouderlingen van de gemeente, die als zodanig nog niet tot regent
van Ets Haim zijn gekozen. 1840 ca. - 1860 ca. 1 stuk
161 Stukken betreffende de examens van het personeel van de instituten van
godgeleerdheid. 1826 - 1827 1 omslag
162 Stukken betreffende een onafhankelijk van de Nederlands-Israëlietische
gemeente in te stellen commissie om de examens van de godsdienstleraren te regelen. 1842 - 1843 2 stukken
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163 Rapport betreffende de functies van dajan (rabbinaal assessor) en ribi
(godsdienstonderwijzer) van de kleine medras (laagste afdeling van Ets
Haim). 1813 ca. 2 stukken
5.2.4 FINANCIËN
5.2.4.1 ALGEMEEN
164-168 ’Termos de entregas, fintas, remessas e sortes’. Resolutiesbetreffende de
overdracht van effecten en kerksieraden, contributie, geldzendingen naar
het Heilige Land en trekkingen van huwelijksgelden van legaten. Met
inhoudsopgave. 1728 - 1874 5 delen
Zie Escamoth B (inv. nr. 20) fol. 840 (menechem 5440 = 1680), besluit
tot het instellen van een dergelijk register. Het register is niet bewaard
gebleven of het besluit is niet tot uitvoering gebracht.
164 (5489 -5516). 1728 - 1756
165 (5516- 5538). 1756 - 1778
166 (5538 -5563). 1778 - 1803
167 (5564 -5598). 1804 - 1838
168 (5598 -5634). 1838 - 1874
169 ’Memorandum’. Aantekenboek van de penningmeester. 1860 - 1874 1
deel
170-171 Begrotingen. 1815 - 1875 1 pak en 2 delen
170 - 1818 - 1851 1 pak
170A - 1815 - 1833
171 - 1858 - 1875
172-177 ’Manual’. Journaal. 1639 - 1718 6 delen
172 (5399- 5406). 1639 - 1646
Beschadigd.
173 (5407 -5413). 1647 - 1653
Beschadigd.
174 (5413- 5436). 1653 - 1676
175 (5437- 5449). 1677 - 1689
176 (5449- 5462). 1689 - 1702
Beschadigd.
177 (5462-5478) 1702 - 1718
178 Klad-journaal. 1677 - 1678 1 deel
179-198 ’Manual A ’. Journaal. 1728 - 1870 20 delen
Voor het journaal inzake de boedeladministratie zie inv.nrs. 531- 559 en
inleiding hoofdstuk ’Inrichting van de administratie’
179 (5488- 5500). 1728 - 1740
Beschadigd.
180 (5500- 5510). 1740 - 1750
181 (5510- 5518). 1750 - 1758
182 (5518- 5527). 1758 - 1767
183 (5527 -5536). 1767 - 1776
Beschadigd.
184 (5536 -5545). 1776 - 1785
185 (5545 -5553). 1785 - 1793
186 (5553 -5558). 1793 - 1798
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187 (5558 -5562). 1798 - 1802
188 (5562 -5567). 1802 - 1807
189 (5567 -5573). 1807 - 1813
190 (5573- 5577). 1813 - 1817
191 (5577- 5581). 1817 - 1821
192 (5581 -5586). 1821 - 1826
193 (5586- 5591). 1826 - 1831
194 (5591-5601). 1831 - 1841
195 (5601 -5610). 1841 - 1850
196 (5610 -5618). 1850 - 1858
197 (5618 -5626). 1858 - 1866
198 (5626- 5630). 1866 - 1870
199 Klad-joumaa1. (5600-5611) 1840 - 1851 1 omslag
In zeer slechte staat. Niet ter inzage.
200-201 Memoriaal van de penningmeester. 1748 - 1859 2 delen
200 - 1748
201 - 1852 - 1859
202-212 ’Livro da caixa’. Kasboek. 1741 - 1865 11 delen en 1 katern
202 N.B. In zeer slechte staat. Niet ter inzage. 1741 - 1754
geen scans op aanvraag
203 N.B. In slechte staat. Niet ter inzage. 1754 - 1766
geen scans op aanvraag
204 - 1766 - 1796
geen scans op aanvraag
205 - 1796 - 1801
206 - 1801 - 1805
207 - 1806 - 1811
208 - 1811 - 1816
209 - 1820 - 1825
210 - 1825 - 1834
211 - 1834 - 1860
212 Hierin klad-kasboek van de penningmeester Abraham Lopes de Leao
Laguna. 1860 - 1866 1 deel en 1 katern
213 ’Kassiersboekjes’. Afrekening van de kassier met de penningmeester.
1821 - 1848 1 pak
In zeer slechte staat. Niet ter inzage.
214 Kasbewijsstukken. 1832 - 1833 1 pak
In slechte staat
215-228 ’Livro longo’. Kasboek betreffende salarissen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen. 1663 - 1805 14 delen
215 (5423 -5430). 1663 - 1670
Beschadigd.
216 (5430 -5435). 1670 - 1675
217 (5436- 5445). 1676 - 1685
Beschadigd.
218 (5445 -5450). 1685 - 1690

334 - 22

Versie 180.1 - 25 oktober 2018

Portugees-Israëlietische Gemeente
219 (5451 -5459). 1691 - 1699
220 (5459- 5464). 1699 - 1704
221 (5464 -5473). 1704 - 1713
222 (5473- 5481). 1713 - 1721
223 (5481 -5489). 1721 - 1729
224 (5489 -5499). 1729 - 1739
225 (5500- 5510). 1740 - 1750
226 (5510- 5526). 1750 - 1766
227 (5526 -5542). 1766 - 1782
228 (5543 -5565). 1783 - 1805
229 Klad-kasboek betreffende salarissen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen. 1676 - 1678 1 deeltje
230-232 Jaarlijkse rekening van de samas (koster). 1788 - 1833 3 delen
230 N.B. In slechte staat. 1788 - 1801
231 - 1816 - 1823
232 - 1823 - 1833
233-234 Kasboek van de samas (koster). 1812 - 1831 2 delen
233 - 1812 - 1821
234 - 1821 - 1831
235 Kasboek van de samas (koster), houdende maandelijkse overzichten.
1819 - 1825 1 deel
236 Kasboek ingericht volgens de posten van de begroting. 1816 - 1818 1
deel
Grootboek (lexicon nr. 86b)
237 Rekeningen en kwitanties. 1659 - 1868 1 pak
238 Rekeningen van de advocaten van de gemeente. 1752 - 1784 1 omslag
239-246 ’Livro grande’. Grootboek. 1639 - 1728 8 delen
239 (5399- 5413). 1639 - 1653
240 (5413 -5437). 1653 - 1677
241 (5437 -5449). 1677 - 1689
242 (5449- 5462). 1689 - 1702
243 (5462- 5470). 1702 - 1710
244 (5470- 5478). 1710 - 1718
245 (5478- 5487). 1718 - 1727
Beschadigd.
246 (5487- 5488). 1727 - 1728
247-263 Grootboek A. 1728 - 1870 17 delen
247 (5488- 5500). 1728 - 1740
Beschadigd.
248 (5500- 5510). 1740 - 1750
249 (5510- 5518). 1750 - 1758
250 (5518- 5527). 1758 - 1767
251 (5527- 5536). 1767 - 1776
252 (5556 -5545). 1776 - 1785
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253 (5545 -5553). 1785 - 1793
Beschadigd.
254 (5553 -5558). 1793 - 1798
255 (5558 -5562). 1798 - 1802
256 (5562- 5567). 1802 - 1807
257 (5567 -5572). 1807 - 1812
258 (5572- 5577). 1812 - 1817
259 (5577- 5581). 1817 - 1821
260 (5581 -5587). 1821 - 1827
261 (5587 -5593). 1827 - 1833
262 (5593 -5610). 1833 - 1850
263 (5610 -5630). 1850 - 1870
264 Balansboek A. (5593 -5629). 1833 - 1869 1 deel
De balansen vÃÃr 1833 vindt men in het Grootboek A.
265 Schuldbekentenissen ten behoeve van parnassim betreffende achterstallige huishuur en niet betaalde contributie en offergelden. 1748 - 1848 1
omslag
266 Stukken betreffende bezuiniging op de jaarlijkse kosten van de gemeente.
1778 1 omslag
267 ’Contas correntes de George Capadoce de Londres’. Rekening-courant
met G. Capadoce in Londen. 1793 - 1803 1 omslag
268 ’Memoria dos presentes que de parte da Naçao Judaica Portugueza se
tem feito aos senhores Escotetes desta cidade de Amsterdam’. Lijst van
geschenken die door parnassim sinds 1657 aan de schout van Amsterdam
zijn overhandigd. 1795 ca. 1 omslag
269A-269E Stukken betreffende de liquidatie van openstaande rekeningen. 1814 1817 4 delen en 1 omslag
Zie de inleiding hoofdstuk ’Samenstellling en bevoegdheden van de bestuurscolleges..’.
269A Zittingen van de Commissie van Liquidatie. 1815 - 1817 1 deel
269B Debiteurenboek. 1816 1 deel
269C Contributie en offergelden. 1814 - 1815 1 deel
269D Ontvangstenboek 1815 - 1816 1 deel
269E Bewijzen van ontvangen rekeningen 1814 - 1816 1 omslag
270 Begroting en rekening en verantwoording ter goedkeuring bij parnassim
ingediend door de regenten van Ets Haim. 1839 - 1871 1 pak
5.2.4.2 CONTRIBUTIE EN OFFERGELDEN
271-284 ’Fintas e offertas’. Register van de contributie en geldofferingen van de
lidmaten. 1648 - 1848 14 delen
De delen zijn in slechte staat.
271 N.B. In zeer slechte staat. Niet ter inzage. 1648 - 1650
272 - 1696
273 - 1718 - 1719
274 N.B. In zeer slechte staat. Niet ter inzage. 1735 - 1736
275 N.B. In slechte staat. 1738 - 1740
276 N.B. In zeer slechte staat. Niet ter inzage. 1752 - 1754
277 N.B. In zeer slechte staat. Niet ter inzage. 1756 - 1759
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278 N.B. In zeer slechte staat. Niet ter inzage. 1780 - 1785
279 N.B. In slechte staat. 1785 - 1790
280 N.B. In slechte staat. 1790 - 1793
281 N.B. In zeer slechte staat. Niet ter inzage. 1803 - 1806
282 N.B. In slechte staat. 1807 - 1809
283 N.B. Niet ter inzage. 1812 - 1816
284 N.B. Niet ter inzage. 1835 - 1848
285-292 Register van administratie van de finta (verplichte contributie). 1739 1821 8 delen
285 N.B. In slechte staat. 1739 - 1743
286 (5503-5507). 1743 - 1747
In slechte staat.
287 (5523-5527). 1763 - 1767
geen scans op aanvraag, In zeer slechte staat.Niet ter inzage.
288 (5527-5531). 1767 - 1771
289 (5543-5549). 1783 - 1789
In zeer slechte staat
290 (5549-5555). 1789 - 1795
291 N.B. In slechte staat. 1809 - 1810
292 - 1815 - 1821
293 Kasboek betreffende de buitengewone finta (contributie). 1810 1 deel
294 Register houdende geldofferingen in de synagoge gedaan voornamelijk
ten behoeve van de verschillende gebroederschappen.(5414 -5432). 1654
- 1672 1 deel
295-296 ’Libro de offertas’. Register van de geldofferingen van de lidmaten. 1735
- 1770 2 delen
295 (5495-5502). 1735 - 1742
geen scans op aanvraag, In slechte staat.
296 (5523-5530). 1763 - 1770
In slechte staat.
297-299 ’Livro para notar as offertas feitas a sedaca’. Register van bijdragen aan
de armenkas. 1790 ca. - 1813 3 delen
De geldofferingen werden aangegeven door het omvouwen van een strookje
van de bladzijde achter de naam van de gever.
297 - 1790 ca.
298 - 1800 ca.
299 - 1813
5.2.4.3 LEGATEN
300-301 Besluiten betreffende legaten geschonken aan de gemeente. 1728 - 1915
2 delen
300 (5488-5559). 1728 - 1799
Beschadigd.
301 N.B. Met inhoudsopgave tot 1854. 1799 - 1915
302 Bijlagen bij de besluiten betreffende de legaten geschonken aan de gemeente.
1747 - 1868 1 omslag
303 Verzoeken tot het aanvaarden van legaten. 1817 - 1821 1 omslag
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5.2.4.4 ONROERENDE GOEDEREN
5.2.4.4.1 EIGENDOMSBEWIJZEN
304 Stukken betreffende de aankoop van een huis naast de synagoge.
1644 1 omslag
305 Akten van transport van de synagoge, de vleeshal en andere gebouwen
in het bezit van parnassim. 1648 - 1738 1 omslag
Zie voor specificatie inv.nr. 136, blz. 10.
5.2.4.4.2 ONDERHOUD
306 Stukken betreffende taxatie van drie huizen in de Breestraat en twee
loodsen in de Houttuinen, in opdracht van de parnassim verricht.
1773 1 omslag
307 Aanschrijving om de in Ouderkerk geleden oorlogsschade te komen
opgeven. 1796 1 omslag
308 Aanschrijving van het bestuur van hoogheemraden betreffendehet
houden van een schouw. 1841 1 omslag
309 Ingekomen stuk bij parnassim van de burgemeester van Ouder-Amstel
betreffende het onderhoud van de straat voor enige percelen in
Ouderkerk die aan de gemeente behoren. 1853 1 omslag
309A Kwitantie van het stedelijk bestuur betreffende werkzaamheden
aan het riool van een perceel op de [Nieuwe] Keizersgracht (buurt
W nr.502). 1866 1 omslag
5.2.4.4.3 EXPLOITATIE
310 Huurcontracten. 1733 - 1865 1 omslag
311 Huurcontracten van de boerderij en het land te Ouderkerk. 1749 1850 1 omslag
Het gaat om de borderij en het terrein van de begraaplaats
312 Kwitanties van de 12e en de 100e penning, van huizen van parnassim
en van huizen die parnassim beheren. 1744 - 1776 1 omslag
313 Register van de administratie van huishuur en verponding; tevens
register van vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden aan diverse
instellingen. 1844 - 1855 1 deel
Zie inv.nrs. 997- 999.
314 Register houdende nota van de assignaten afgegeven aan de koster
wegens huur van huizen van de gemeente, alsmede van die onder
hun beheer. Met afschrift. 1848 - 1880 1 deel
315 Register houdende nota van de assignaten afgegeven aan de koster
wegens huur van huizen van de gemeente, alsmede van die onder
hun beheer. Met afschrift. 1848 - 1880 1 deel
5.2.4.5 BEHEER EN EFFECTEN
316 Akten van transport van aandelen van de Verenigde Oost- Indische Compagnie. 1671 - 1750 1 omslag
Voor specificatie zie inv.nr. 136, fol. 18.
317 Obligatie groot f 15.400,- van parnassim ten behoeve van degebroederschap Ets Haim. 1682 1 omslag
318 Akten van transport van effecten. 1687 - 1777 2 pakken
318A - 1687 - 1777
318B - 1687 - 1777
319 ’Registro de obrigaçoens’. Register van obligaties van de gemeente en
van obligaties door de gemeente beheerd. 1728 - 1811 1 deel
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Portugees-Israëlietische Gemeente
320 Stukken betreffende de staking van de uitkering van de dividenden van
de Verenigde Oost-Indische Compagnie. 1785 ca. - 1805 ca. 1 omslag
321-322 Register van obligaties uitgeschreven door de gemeente. 1796 2 delen
321 Genummerd 1 -133.
322 Genummerd 1 -100.
323 Stukken betreffende belening van Zuidzee Actiën. 1805 - 1814 1 omslag
324 Nota van coupons die bij de Ontvanger-GeneraaI van de Middelen te
Water en te Lande in Amsterdam ingeleverd zijn om met een derde in
contanten te worden aangezuiverd. 1809 1 omslag
325 Wisselprotesten. 1812 - 1831 1 omslag
326 Stukken betreffende Engelse fondsen. 1815 - 1865 1 deel en 1 omslag
326A Register van Engelse effecten. 1815 1 deel
326B - 1815 - 1865 1 omslag
327 In- en afschrijvingsbiljetten van Uitgestelde en Werkelijke Nationale Schuld.
1815 - 1865 1 omslag
5.2.5 BEHEER VAN DE SYNAGOGE
328 Stukken betreffende de verkoop van de synagoge van Bet Jacob (met
retroacta uit 1602-1639). 1639 1 omslag
Duplicaat op film (nr. 3381)
329 Stukken betreffende de synagoge van Bet Israël en de aankoop van huizen
om die synagoge te vergroten (met retroacta uit 1614-1639). 1639 1
omslag
Duplicaat op film (nr. 3381)
330 Bestek en aanbesteding van het timmerwerk aan de synagoge. 1672 1
stuk
331 Contracten betreffende werkzaamheden aan de synagoge. 1749 - 1784 1
omslag
Duplicaat op film (nr. 3381)
332 Stukken betreffende reparatie aan de synagoge. 1852 - 1854 1 omslag
Duplicaat op film (nr. 3381)
333-337 Register houdende verdeling van de plaatsen in de synagoge. Inv.nrs.
334-337. Met index. 1687 - 1818 5 delen
333 (5447-5490). 1687 - 1730
334 (5476-5545). Voorin afschriften van termos uit 1715, 1730, 1736 en 1762.
1715 - 1785
335 (5545-5572). 1785 - 1812
336 - 1815 ca.
337 - 1818
338 Stukken betreffende plaatsen uitgegeven door parnassim. 1675 - 1812 1
omslag
339 Contracten van leverantie van waskaarsen voor de verlichting van de
synagoge. 1843 - 1845 1 omslag
340-341 ’Livro de ascaboth’. Register houdende lijsten met namen van personen
voor wie ascaba (gebed voor zielsrust van een overledene) gezegd moet
worden op de tijd bij iedere naam vermeld. 1807 - 1868 2 delen
340 - 1807 - 1850
341 - 1840 - 1868
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342 ’Libro das ascaboth que se dis Sabatoth a tarde e nouta de Quipur’. Register houdende lijsten met namen van personen voor wie ascaba (gebed
voor de zielsrust van een overledene) gezegd wordt op Sabbat (zaterdag)
en Quipur (Grote Verzoendag). Ongedateerd. 1 deel
343 Register houdende formulieren van gebeden voor verschillende staatshoofden en afschriften van besluiten van de mahamad betreffende kerksieraden. 18de eeuw. 1 deel
344 Beschrijving van verschillende synagogediensten. 1837 - 1838 1 deel
5.2.6 ADMINISTRATIE VAN DE LIDMATEN
5.2.6.1 GEBOORTE
345-347 Geboorteregister. 1736 - 1937 3 delen
345 (5496-5589). Met aantekening uit 1831. 1736 - 1829
346 Met index. 1829 - 1856
Duplicaat op film (nr. 6047)
347 - 1857 - 1937
Duplicaat op film (nr. 6047)
348 Geboorteregister. 1736 - 1811 1 deel
Bij de invoering van de Burgerlijke Stand (19-4-1811) werd door de
Maire van Amsterdam bepaald dat binnen 8 dagen de Doop- Trouwen Begraafregisters van de kerkgenootschappen op het stadhuis moesten
worden ingeleverd. Een kopie van inv. nr. 348 is toen afgegeven en is
onderdeel geworden van de collectie DTB (Toegangsnummer 5001 inv.
nr. 400)
349 Geboorteregister. Alfabetisch op voornaam. (5496-5600). 1736 - 1840
1 deel
350 Geboorteregister. Alfabetisch op voornaam. 1736 - 1938 1 deel
351 Register bevattende afschriften uit het geboorteregister, opgemaakt door
de koster. 1785 - 1811 1 deel
352 Register houdende opgave van eerstgeborenen. 1780 - 1850 1 deel
353-376 Geboortecedullen afgegeven door de wijkmeesters. 1827 - 1850 24 delen
353 - 1827
354 - 1828
355 - 1829
356 - 1830
357 - 1831
358 - 1832
geen scans op aanvraag
359 - 1833
360 - 1834
361 - 1835
362 - 1836
363 - 1837
364 - 1838
365 - 1839
366 - 1840
367 - 1841
368 - 1842
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369 - 1843
370 - 1844
371 - 1845
372 - 1846
373 - 1847
374 - 1848
375 - 1849
376 - 1850
5.2.6.2 BESNIJDENIS
377 ’Copia do livro das circumsisoms feitos por o senhor nosso pay Mosseh
Abrabanel que Dios tem exeptuando os Tudescos, cujo livro esta em
poder de nos Joseph e Jacob de Mosseh Abrabanel seus filhos, e por
ordem dos senhores do Mahamad se lhes entregou di. . . 1693 - 1725 1
deel
378 ’Notisias de los circunsidadores do jaguidim deste Kahal Kados’. Lijsten met namen van personen die besneden zijn, ondertekend door de
besnijders en bij de parnassim ingeleverd. 1705 - 1740 1 omslag
379 Afschrift van de inv.nrs. 377 en 378, met voorin een index op voornaam.
1682 - 1740 1 deel
380 Besnijdenisboekje van de besnijder David de Crasto. (5528 -5568). 1768
- 1808 1 deel
Met losinliggend briefje van de heer David de Crasto, gedateerd op 1812.
381 Attestatie ten behoeve van personen die besneden wensen te worden.
1718 en 1731 - 1734 1 omslag
5.2.6.3 HUWELIJK
382-406 ’Ketuboth’. Trouwboek. Met inhoudsopgave. 1673 - 1877 25 delen
Zie inleiding hoofdstuk ’Inrichting van de administratie’.
382 (5433-5450). 1673 - 1690
383 (5450-5452). 1690 - 1692
384 (5452-5455). 1692 - 1695
385 (5455-5458). 1695 - 1698
386 (5458-5461). 1698 - 1701
387 (5461-5467). 1701 - 1707
388 (5467-5470). 1707 - 1710
389 (5470-5477). 1710 - 1717
390 (5477-5486). 1717 - 1726
391 (5486-5488). 1726 - 1728
392 (5488-5494). 1728 - 1734
393 (5494-5505). 1734 - 1745
394 (5505-5515). 1745 - 1755
395 (5515-5522). 1755 - 1762
396 (5522-5538). 1762 - 1778
397 (5538-5542). 1778 - 1782
398 (5542-5552). 1782 - 1792
399 (5552-5563). 1792 - 1803
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400 (5563-5576). 1803 - 1816
401 (5576-5588). 1816 - 1828
402 (5588-5598). 1828 - 1838
403 (5598-5608). 1838 - 1848
404 (5608-5619). 1848 - 1859
Beschadigd.
405 (5619-5628). 1859 - 1868
406 (5628-5637). 1868 - 1877

407 ’Registro geral e alphabetico dos livros de quetuboth do kahal kados
de Talmud Torah em Amsterdam, começando desde 16 de tebeth ano
5433’. Klapper op de Ketuboth (huwelijkscontracten). 19e -eeuw 1800
ca. - 1899 ca. 1 deel
De oorspronkelijke klapper is op voornaam. Een index op achternaam
is in 1989 samengesteld door Dave Verdooner en Harmen Snel. Zie ook:
http://www.dutchjewry.org/databases/portugesem arriages/portuh uwm enu.aspRegisterhoudendebijzonde
408-409 408 (5470-5579). 1710 - 1819
409 (5580-5581). 1820 - 1821
410 Register van huwelijken ingezegend door de opperrabbijn. 1815 - 1886
1 deel
Beschadigd
411 ’Dispensaçoens dos senhores Estados de Holanda sobre os cazamentos de
judeus e outros papeis tocante a este particular’. Stukken betreffende
dispensatie verleend door de Staten van Holland in gevallen van huwelijken tussen bloedverwanten. 1580 - 1775 1 omslag
Duplicaat op film (nr. 6053), Zie voor specificatie van de stukken inv.nr.
136, fol. 8.
412 ’Ketuboth’ (huwelijkscontracten). 1643 - 1887 1 omslag
413-415 Medische verklaringen betreffende vrouwelijke gemeenteleden 1742 - 1803
2 delen en 1 omslag
Het betreft hier registratie (op verzoek van de ouders) van letsels van
meisjes, waardoor bij een eventueel huwelijk moeilijkheden zouden kunnen ontstaan.
413 - 1749 - 1761 1 deel
414 - 1761 - 1778 1 deel
415 - 1741 - 1803
416 Staat van huwelijken van gemeenteleden, met opgave van eventueel tweede
huwelijk en aantal kinderen. 1746 - 1840 1 omslag
417-418 Verklaringen van de secretarie van Amsterdam betreffende de voltrekking
van huwelijken. 1791 - 1872 4 pakken
417A - 1791 - 1811
417B1 - 1800 - 1833 1 pak
geen scans op aanvraag
417B2 - 1834 - 1849 1 pak
geen scans op aanvraag
418 - 1850 - 1872
Duplicaat op film (nr. 3386)
5.2.6 OVERLIJDEN
419-420 Journaal van begraven in de synagoge bijgehouden. 1750 - 1886 2 delen
419 N.B. Beschadigd 1750 - 1797
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Portugees-Israëlietische Gemeente
420 - 1797 - 1886
421-422 Alfabetisch begrafenisregister op voornaam. aangelegd in de 19e -eeuw.
loopt vanaf 1616-1968, met hiaat tussen 1648-1680. 2 delen
421 Vrouwen.
422 Mannen.
423 Klad-lijsten voor een alfabetisch register op voornaam van de overledenen die begraven zijn te Ouderkerk. 1616 - 1846 1 omslag
424 Maandelijkse opgave van overledenen van de Portugese gemeente aan de
autoriteiten. Afschriften (vele zijn vergezeld van een doktersverklaring
betreffende de doodsoorzaak). 1773 - 1782 1 omslag
425-448 Doodcedullen afgegeven door de wijkmeesters. 1827 - 1850 24 delen
425 - 1827
426 - 1828
427 - 1829
428 - 1830
429 - 1831
430 - 1832
431 - 1833
432 - 1834
433 - 1835
434 - 1836
435 - 1837
436 - 1838
437 - 1839
438 - 1840
439 - 1841
440 - 1842
441 - 1843
442 - 1844
443 - 1845
444 - 1846
445 - 1847
446 - 1848
447 - 1849
448 - 1850
449-500 Register houdende machtiging tot begraven, verleend door de Burgerlijke
Stand. 1819 - 1870 52 delen
449 - 1819
450 - 1820
451 - 1821
452 - 1822
453 - 1823
454 - 1824
455 - 1825
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456 - 1826
457 - 1827
458 - 1828
459 - 1829
460 - 1830
461 - 1831
462 - 1832
463 - 1833
464 - 1834
465 - 1835
466 - 1836
467 - 1837
468 - 1838
469 - 1839
470 - 1840
471 - 1841
472 - 1842
473 - 1843
474 - 1844
475 - 1845
476 - 1846
477 - 1847
478 - 1848
479 - 1849
480 - 1850
481 - 1851
482 - 1852
483 - 1853
484 - 1854
485 - 1855
486 - 1856
487 - 1857
488 - 1858
489 - 1859
490 - 1860
491 - 1861
492 - 1862
493 - 1863
494 - 1864
495 - 1865
496 - 1866
497 - 1867
498 - 1868
499 - 1869
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500 - 1870
5.2.6 REGISTERS EN BUNDELS VAN GEMENGDE AARD
501 Lijsten houdende opgave van geboorte en overlijden van lidmaten. 1738
- 1824 1 omslag
502 Attestaties van geboorte, huwelijk en overlijden, ingekomen ten behoeve
van lidmaten. 1722 - 1857 1 omslag
503 Attestaties dat zekere personen van Portugese of Spaanse Joden afstammen. 1664 - 1883 1 omslag
504 Register houdende attestaties van goed gedrag, door parnassim afgegeven
aan lidmaten. 1786 - 1810 1 deel
Duplicaat op film (nr. 6053)
505 Lidmatenregister. 1816 1 deel
506 ’Souza-boek’. Alfabetisch register op voornaam, houdende gegevens van
lidmaten betreffende geboorte, huwelijk en overlijden. 1825 ca. - 1940
ca. 1 deel
Beschadigd.
507 Alfabetisch register op voornaam, houdende gegevens van lidmaten betreffende geboorte, huwelijk en overlijden. 1850 ca. - 1900 ca. 1 deel
508 Correspondentie tussen de secretaris van parnassim en Henriquez Pimentel uit Den Haag betreffende Isaac Henriques Pimentel. 1867 - 1870
1 omslag
5.2 JURISDICTIE
5.2.7 VOLUNTAIRE JURISDICTIE ( BOEDELBEHEER )
5.2.7.1.1 ALGEMEEN
509-510 Resoluties van de penningmeesters. 1728 - 1813 2 delen
Zie inleiding hoofdstuk ’Inrichting van de administratie’.
509 - 1728 - 1785
510 Vanaf 1787 met marginale aantekeningen. 1785 - 1813
511-514 Besluiten van de sectie van Administratie. Met trefwoordenindex. 1815 - 1857 4 delen
Zie inleiding hoofdstuk ’inrichting van de administratie’.
511 - 1815 - 1819
Duplicaat op film (nr. 3387), geen scans op aanvraag
512 - 1819 - 1823
Duplicaat op film (nr. 3387), geen scans op aanvraag
513 - 1823 - 1829
Duplicaat op film (nr. 3387), geen scans op aanvraag
514 Met ledenlijst van het sectiebestuur. 1829 - 1857
Duplicaat op film (nr. 3387, 3388)
515-516 Notulen van de Eerste Afdeling; met marginale aantekeningen.
1850 - 1871 2 delen
Zie inleiding hoofdstuk ’Inrichting van de administratie’.
515 (5610-5623). 1850 - 1863
Duplicaat op film (nr. 3388)
516 (5623-5631). 1863 - 1871
Duplicaat op film (nr. 3388)
517 Kladnotulen van de Eerste Afdeling. 1867 - 1871 1 deel
Duplicaat op film (nr. 3388)
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518 ’Livro dos testamentos’. Register van testamenten. Met inhoudsopgave. 1663 - 1733 1 deel
519 Register van uittreksels uit testamenten; achterin afschriften van
stukken die aan de parnassim ter advies zijn voorgelegd in 1844/45.
1773 - 1800 1 deel
520A-B ’Testamentos e outros actos depositados em poder dos senhores
do Mahamad’. Testamenten en andere akten gedeponeerd bij de
parnassim. 1668 - 1784 2 pakken
Zie voor specificatie inv.nr. 136 blz. 20.
520A - 1668 - 1731 1 pak
520B - 1716 - 1784 1 pak
521 Afschriften van testamenten en andere stukken betreffende het boedelbeheer. Niet-authentieke afschriften. 1865 en ongedateerd 1 omslag
522 Stukken betreffende beslagleggingen op diverse boedels. 1739 - 1780
1 omslag
Zie ook inv.nr. 875.
523 Akten van afwijzing van executeurschap. 1762 - 1808 1 omslag
524 Aanvragen tot deelname aan uitkeringen van legaten, ingekomen bij
parnassim. 1767 - 1864 1 omslag
525 Adviezen van de sectie van Administratie uitgebracht aan de parnassim met bemerkingen van laatstgenoemden. 1817 1 omslag
526 Staat van boedels. 1788 - 1789 1 omslag
527 Lijst van stukken betreffende de boedeladministratie die de secretaris
onder zich heeft. 1830 ca. 1 deel
528 Formulier voor het opstellen van de besluiten betreffende het uitloten van de huwelijksgelden ca. 1850 met aantekeningen uit 1885;
achterin rekening-courant van de opzichter van de turfbedeling.
1844 - 1885 ca. 1 deel
529 Genealogieën van de volgende stamvaders: Joao Alvares alias Aron
Alvares, Isaac da Costa Athias, Abraham Cohen de Lara,Isaac Cohen de Lara, Moseh Machado, Jacob Machorro, Abraham de Mesa
alias Abraham de Mesa Flores, Abraham Pereira, Aron de Jb de
Pint. . . 1 omslag
5.2.7.1.2 BOEKHOUDING
5.2.7.1.2.1 HOOFDBOEKHOUDING
530-558 ’Manual C’. Journaal. 1728 - 1870 29 delen
530 - 1728 - 1738
531 - 1738 - 1746
532 - 1746 - 1752
533 - 1752 - 1757
534 - 1757 - 1760
535 - 1760 - 1765
536 N.B. Beschadigd. 1765 - 1770
537 - 1770 - 1774
538 - 1774 - 1779
539 - 1779 - 1784
540 - 1784 - 1789
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541 - 1789 - 1792
542 - 1792 - 1796
543 - 1796 - 1799
544 - 1799 - 1801
545 - 1801 - 1803
546 - 1803 - 1805
547 - 1805 - 1806
548 - 1806 - 1808
549 - 1808 - 1810
550 - 1810 - 1813
551 - 1813 - 1817
552 N.B. Beschadigd. 1817 - 1822
553 - 1822 - 1826
554 - 1826 - 1831
555 - 1831 - 1842
556 - 1842 - 1854
557 - 1854 - 1867
558 - 1867 - 1870
559 Klad-journaal C 1840 ca. - 1854 1 omslag
In zeer slechte staat. Niet ter inzage.
560 Kasbewijzen behorende bij journaal C. 1780 - 1800 1 omslag
In slechte staat.
561-587 ’Livro grande C’. Grootboek. 1728 - 1870 27 delen
Met index.
561 - 1728 - 1738
562 - 1738 - 1746
563 - 1746 - 1752
564 N.B. Beschadigd. 1752 - 1757
565 - 1757 - 1760
566 N.B. Beschadigd. 1760 - 1765
567 - 1765 - 1770
568 - 1770 - 1774
569 - 1774 - 1779
570 - 1779 - 1784
571 - 1784 - 1789
572 - 1789 - 1792
573 - 1792 - 1796
574 - 1796 - 1799
575 - 1799 - 1801
576 - 1801 - 1803
577 - 1803 - 1805
578 - 1805 - 1806
579 - 1806 - 1808
580 - 1808 - 1810
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581 - 1810 - 1813
582 - 1813 - 1817
583 - 1817 - 1822
584 - 1822 - 1828
585 - 1828 - 1833
586 N.B. Beschadigd. 1833 - 1850
587 - 1850 - 1870
5.2.7.1.2.2 BIJBOEKHOUDING
588 ’Libro de contas de miudezas com diversos que ao fim do anno
se lhe carega em suas comptas’. Register van kleine posten die
aan het einde van het boekjaar (maart/april) in het journaal
ingeboekt worden. 1734 - 1735 1 deel
589 Afgegeven rekeningen van boedels. Minuten. 1715 - 1820 1
omslag
590-591 Register van afgegeven rekeningen van boedels. 1784 1795 2 delen
590 - 1784 - 1792
591 - 1786 - 1795
592-593 Staten van de rente-uitdeling van boedels. 1849 - 1879 2
delen
592 - 1849 - 1865
593 - 1865 - 1879
594 Contracten en kwitanties van lijfrenten onder beheer van parnassim. 1735 - 1807 1 omslag
595 ’Devedores & accredores gerais do livro C no anno 1819’. Register houdende debiteuren en crediteuren van het grootboek.
1819 1 deel
596 Register houdende debiteuren en crediteuren van de grootboeken A en C (boedelbeheer). Ingesteld 1819. 1819 1 deel
597 Register houdende opgave van crediteuren in rekening-courant
en van huwelijksgelden, getrokken uit het grootboek C. 1844
- 1904 1 deel
598 ’Livro das contas correntes de diversos accredores’. Opgavevan
crediteuren in rekening-courant van het grootboek C. 1845 1880 1 omslag
599 Balansboek C. 1833 - 1869 1 deel
Balansen van vÃÃr 1833 vindt men in het grootboek C, de
balans van 1870 in het journaal C.
5.2.7.1.3 BEHEER VAN EFFECTEN
600-602 ’Registro dos efeitos de particulares B’. Register van de effecten
van particulieren die de parnassim onder hun beheer hebben. 1728
- 1852 3 delen
600 Aangelegd 1728. Met index. 1728
Duplicaat op film (nr. 3668)
601 Aangelegd 1786. Met index. 1786
Duplicaat op film (nr. 3668)
602 Aangelegd 1852. 1852
Duplicaat op film (nr. 3668)
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603 Klad-register B. 1830 ca. 1 deel
604-605 Uittreksels uit het register van effecten van particulieren onder
beheer van parnassim. 1850 ca. - 1860 ca. 2 delen
604 - 1850 ca.
605 - 1860 ca.
606 Register van effecten van diverse boedels, behorende aan personen
verblijvende buiten Amsterdam. Aangelegd 1814. 1814 1 deel
607 Akten van transport van obligaties van particulieren, onder beheer
van parnassim. 1659 - 1788 1 omslag
608 Stukken betreffende het transporteren op naam van parnassim van
Engelse effecten uit de boedels die zij onder hun beheer hebben.
1741 1 omslag
Specificatie van de stukken in inv.nr. 136, fol. 33.
5.2.7.1.4 DOSSIERS INZAKE BOEDELS ONDER BEHEER VAN PARNASSIM
5.2.7.1.4.1 DOSSIERS INZAKE BEPAALDE BOEDELS
609 Abraham Abenatar (met retroacta). 1803 1 omslag
610 Jacob Abenhacar (testament 1770). 1757 - 1782 1 omslag
611 Lea Abeniacar, weduwe van Jacob Abeniacar. 1723 - 1765 1
omslag
612 Ester Abrabanel, weduwe van David de Semuel Pinto (testament 1754). 1754 - 1759 1 omslag
613 Mozes Abrabanel. 1731 1 omslag
614 Isac de Semuel Acatan en Rachel de Jehiel Mesias. 1764 1
omslag
615 Abraham Alvares. 1764 - 1775 1 omslag
616-616A Antonio Alvares alias Joseph Israel Alvares. 1694 - 1773
1 omslag en 1 charter
616 Boedelpapieren 1694 - 1773
616A Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat Dias Brandon en Joseph Brandon Belmonte de opbrengsten uit twee aandelen OIC, kamer
van Middelburg, ontvangen. 21/09/1735 1 charter met
en 1 stuk
617 Hana Alvares (testament 1740). 1751 - 1764 1 pak
618 Jacob Alvares 1756 - 1758 1 omslag
619A-621 Juan Alvares alias Aaron Alvares. 1721 ca. - 1871 ca.
5 omslagen, 4 pakken en 16 charters
619A Boedelpapieren. Nrs. 1-17 1721 - 1744
619B Boedelpapieren. Nrs. 18-26 1748 - 1756
619C Boedelpapieren. Nrs. 27-34 1754 - 1770
619D Boedelpapieren. Nrs. 35-47 1771 - 1782 1 pak
619E Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat Sara Bueno Henriques, wed. van Abraham
Bueno Henriques het vruchtgebruik van de nalatenschap
van haar neef Juan, alias Aron Alvares zal genieten.
14/12/1734 1 charter
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619F Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat de erfgenamen van Sara Bueno Henriques
en Abraham Bueno Henriques een som van 15.000,–
gulden ontvangen uit de nalatenschap van Juan alvares,
alias Aron alvares. 30/07/1748 1 charter
619G Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat Isack de Prado, alias Jacques de Prado namens zijn echtgenote Gracia Bueno Henriques een som
van 8.000,– gulden ontvangt uit de nalatenschap van
Juan Alvares, alias Aron alvares. 16/01/1754 1 charter
619H Akte waarbij de Staten van Holland en West-Frieslad
toestaan dat Joseph de Prado als echtgenoot van Ribca
Curiel Bueno een som van 7.000,– gulden ontvangt als
voorschot uit de revenuen van een aandeel VOC, kamer
van Amsterdam. 12/05/1756 1 charter
619I Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat de jaarlijkse terugbetaling van het voorschot
van 7.000,– gulden door Joseph de Prado, uitgesteld
wordt tot de revenuen van de aandelen VOC boven de
20% uitkomen. 01/11/1758 1 charter
619J Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat Joseph de Prado een uitkering van 10.000,–
gulden op obligaties van Holland ontvangt tegen borgstelling van zijn zwager en zuster. 01/02/1763 1 charter
619K Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan aan de overgebleven erfgenalmen van Juan Alvares om 7 aandelen VOC, kamer van Amsterdam, te
verkopen en vervangen door 10 aandelen VOC, kamer
van Middelburg ter verhoging van de opbrengsten. 30/04/1767
1 charter
619L Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat Abraham Curiel Bueno een voorschot van
12.000,– gulden ontvangt uit het hem toekomende vruchtgebruik van de boedel van Aron alvares. Zij zuster
Ribca en haar echtgenoot staan borg voor. . . 16/11/1771
1 charter
619M Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat Ribca Curiel Bueno met haar echtgenoot
Joseph de Prado een voorschot van 10.000,– gulden ontvangen van de verkoop van effecten uit de boedel van
Aron Alvares, met regeling voor terugbet. . . 02/10/1771
1 charter
619N Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat de erfgenamen van Aron alvares uit de
boedel aandelen van de Royal bank of England ter waade
van 50.000,– gulden als voorschot ontvangen en in termijnen terugbetalen. 17/04/1774 1 charter
619O Akte waarbij de Staten van holland en West-Friesland
toestaan dat Ribca Curiel en haar echtgenoot, na belening van effecten uit de boedel van Aron Alvares, de helft
van een voorschot van 12.000,– ontvangen om daarmee
schulden af te lossen en dat haar. . . 04/12/1781 1 charter
619P Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat Abraham Curiel Bueno de hem toekomende
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revenuen van de aandelen in de Engelse Oost-Indische
Compagnie in de eerst komende acht jaar ontvangt zonder aftrek van de door zijn ouders eerder. . . 24/02/1785
1 charter
619Q Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat Ribca Curiel en haar echtgenoot de hen
toekomende revenuen uit de aandelen Engelse Oost-Indische
Compagnie de komende acht jaar ontvangen zonder aftrek van de aflossingen van eerder ontv. . . 24/02/1785 1
charter
620A Boedelpapieren. Nrs. 48-59 1774 ca. - 1790 1 pak
620B Boedelpapieren. Nrs. 61-66 1808 ca. - 1871
620C Boedelpapieren. Nrs. 67-68 1723 ca. - 1808 1 pak
620D Diversen 1724 ca. - 1823
620E Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat Joseph de Prado, Ribca Curiel en Abraham Curiel Bueno de revenuen uit de nalatenschap van
Juan alias Aron Alvares ontvangen zonder dat eerder
afgesproken aflossingen van voorschotten voo. . . 15/02/1787
1 charter
620F Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat Joseph de Prado en Ribca Curiel een bedrag
van 9.000,– ontvangen uit het kapitaal, die zij als erfgenamen van de helft van de nalatenschap van Juan alias
Aron Alvares mogen verwachten,. . . 19/05/1789 1 charter
620G Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat uit de nalatenschap van Juan alias Aron
Alvares effecten worden verkocht of beleend om Joseph
de Prado namens zijn echtgenote in staat te stellen een
schuld op het kapitaal groot 6.000,-. . . 23/09/1790 1
charter en 1 stuk
620H Akte waarbij de Staten van holland en West-Friesland
toestaan dat de curatoren van Abraham Curiel Bueno
2.000,– Pond (12.000,– gulden) als voorschot uit het
kapitaal van Juan alias Aron Alvares in de Royal Bank
of England ontvangen ter aflossing van. . . 11/10/1781 1
charter en 1 stuk
620I Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat uit de nalatenschap van Juan alias Aron
Alvares effecten worden verkocht of beleend ter waarde
van 9.000,– gulden waarvan 2/3 voor de aflossing van
schulden en 1/3 voor het onderhoud va. . . 27/09/1793
1 charter
621 Processtukken. 1820 ca. - 1860 ca. 1 pak
622A-627 Matias Alvares 1717 - 1897 3 delen, 2 pakken en 2 omslagen
622A Boedelpapieren. Nrs. 1-10 1717 - 1727 1 pak
622B Boedelpapieren. Nrs. 37 1730 - 1821 1 pak
623 Proces tegen Rachel van David Rodrigues Lopes. 1825 1827
624 Uitkering aan de weduwe van Abraham van David Naar.
1843 - 1847
Versie 180.1 - 25 oktober 2018

334 - 39
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625 Register houdende afrekening met de belanghebbenden.
1848 - 1862 1 deel
626 Register houdende afrekening met de belanghebbenden.
1862 - 1871 1 deel
627 Staten van belanghebbenden. 1858 - 1897 1 deel
628 Miriam Alvares, weduwe van Antonio Mendez Sotto. 1685 1742 1 omslag
629 Gracia Henriques Alvares, echtgenote van Samuel Teixeira Henriquez. 1747 - 1762 1 omslag
630 Ribca Henriques Alvares, weduwe van Moseh Mesias. 1741 1762 1 omslag
631 Deborah Semach Arias, weduwe van David Nunes Tores (testament 1735). 1756 - 1772 1 omslag
632 Ester Arias, weduwe van Joseph van Abraham Capadoce (met
retroacta 1734). 1746 - 1758 1 omslag
633 Jacob da Costa Athias. 1785 1 stuk
634 Abraham van Jahacob Athias en zijn echtgenote Sara van Moseh
van Semuel Hoheb. 1771 1 stuk
635 David Israel Athias en Rachel Senior Seraiva. 1754 - 1759 1
omslag
636 David da Costa Athias. 1795 1 omslag
637 David Cohen d’ Azevedo. 1823 - 1882 1 omslag
638-639A Rachel Salom de Azevedo, weduwe van Moseh van Selomo
Salom alias Jan de Paz 1705 - 1723 1 deel, 1 omslag en 1
charter
638 Grootboek 1705 - 1721 1 deel
639 Boedelpapieren. 1711 - 1723
639A Vonnis van Schout en Schepenen van Amsterdam tot
verkoop bij executie van goederen van Daniel de Pas,
wegens het uitblijven van aflossing van een panding van
188.10.- gulden t.b.v. Nicolas van Ake. Met bijlagen.
24/10/1700 2 charters en 2 stukken geliasseerd
640 Jacob van Joseph Belmonte. 1740 1 omslag
641 Rachel Belmonte alias Schonenberg (testament 1724). 1741 1814 1 omslag
642 Ribca Belmonte weduwe van Jacob Abenatar Junior alias Jacob Abenatar alias Franciscus de Mello de Jonge (testament
1777). 1788 - 1797 1 omslag
643 Joseph Habilho Benveniste. 1749 - 1765 1 omslag
644 Lea Habilho Benveniste. 1775 1 omslag
645B Ishac Henriquez Bernal alias Pedro Bernal (met retroacta).
1738 - 1798 1 omslag
645A Joseph Bernal 1695 1 omslag
646 Sara Bernal, weduwe van David Gornes de Britto uit Bayonne.
1740 2 stukken
647 Ishac van Abraham Pereira Brandon. 1798 1 stuk
648 Abraham Curiel Bueno. 1805 - 1811 1 omslag
649-649B Moseh Alvares Bueno. 1769 - 1780 1 omslag en 2 charters
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649 Boedelpapieren 1769 - 1780
649A Akte waarbij de Staten van Utrecht en de Raden van
het Hof van Utrecht een Octrooi van Testament verlenen
aan Moses Alvares Bueno en Clara Nunes Henriques te
Maarsen. 08/10/1745 1 charter
649B Akte waarbij de Hoge Raad van Holland Benefitie van
Inventaris verleent aan Abraham Curiel Bueno en aan
Joseph de Prado en zijn echtgenote als erfgenamen van
Moses Alvares Bueno. Met bijlagen (22-12-1769). 13/12/1769
1 charter en 2 stukken geliasseerd
650-650F Benjamin Calo (testament 1792). 1802 - 1819 1 omslag
en 6 charters
650 Boedelpapieren 1802 - 1819
650A Kwijtscheldingsakte van een huis op de [Nieuwe] Herengracht, tegenover de Hortus Medicus, door Anna Blaff,
wed. van Jan Bereijder, aan Juriaen Meijer 26/02/1709
1 charter
650B Kwijtscheldingsakte van een huis op de Nieuwe Herengracht, tegenover de Hortus Medicus, het 5e huis van
de Muiderstraat, door de ouderlingen van de Lutherse
Gemeente als erfgenamen van Juriaen Meijer, aan Joseph
Italiaander. 20/05/1749 1 charter
650C Kustingbrief (Hypotheekakte) over een huis aan de Nieuwe
Herengracht, tegenover de Hortus Medicus, 5e huis van
de Muiderstraat, ten laste van Wolf Meijer Jerogam
t.b.v. Pieter van der Meulen, voor de periode van 10
jaar. 06/11/1788 1 charter
650D Kwijtscheldingsakte van een huis op de Nieuwe Herengracht, tegenover de Hortus Medicus, door Pieter van
der Meulen aan Wolf Meijer Jerogam. 06/11/1788 1
charter
650E Kwijtscheldingsakte van een huis aan de Nieuwe Herengracht, tegenover de Hortus Medicus, 5e huis van de
Muiderstraat, door Wolff Meijer Jerogam aan Benjamin
Calo. 23/10/1792 1 charter
650F Kwijtscheldingsakte van een huis en erf op de Nieuwe
Herengracht, tegenover de Hortus Medicus, de 5e huis
van de Muiderstraat, door de gezamenlijke erfgenamen
van Ester Italiaander alias Ester Levy Victoria voor
Pieter van de Meulen, makelaar. 17/03/1763 1 charter
651 Moseh Capadoce. 1748 1 omslag
652 Wezen van Isaac en Sara Capadoce. 1739 1 omslag
653 Abraham Uziel Cardozo alias Abraham Cardozo. 1758 - 1783
1 pak
654 David en Abraham Cardoso. 1687 - 1758 1 pak
655 Benjamin Uziel Cardozo. 1764 - 1800 1 omslag
656 Daniel en Isaac van Aron van Moseh Uziel Cardozo. 1800 1818 1 omslag
657 Jeudit Baruch Carvalho uit Curaçao (testament 1713). 1718 1763 1 omslag
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658-658A Rachel Medina Chamis, weduwe van Joseph Henriques
Medina. 1739 - 1765 1 pak
658 Boedelpapieren 1739 - 1765
658A Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat Joseph Chamis Vaz 1.000,– gulden ontvangt uit zijn erfdeel in de nalatenschap van Rachel
Medina Chamis. 24/09/1755 1 charter
659 Isaac Cohen do Porto (testament 1765). 1782 1 omslag
660 Aron Colace l’Ainé. 1774 1 stuk
661 Abraham van David Senior Coronel. 1783 1 stuk
662 Isaac van Jacob Senior Coronel. 1810 1 stuk
663-663B Mordechay Alvares Correa. 1750 - 1809 1 pak en 2
charters
663 Boedelpapieren 1750 - 1809
663A Vidimus van een schenkingsakte (14-04-1711) van een
huis in de Nieuwe Anthoniebreestraat, voorbij de Portugese synagoge, door Manuel Alvares Correa aan zijn
kleindochters Sara en Ester, voor gelijke delen. Met de
koopakte (11-09-1693). 19/04/1712 2 charters getransfigeerd
663B Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
het verbod op de verkoop van het huis op de Sint Anthoniebreestraat, voorbij de Portugese synagoge, t.b.v.
de erfgenamen van de kleindochters van Manuel Alvares
Correa opheffen en toestaan dat deze v. . . 14/02/1780 1
charter
664 Hana van Isaac Mendes da Costa. 1798 - 1799 2 stukken
665 Rachel van Isaac Mendes da Costa, weduwe van Benjamin Osorio Jr. 1819 1 omslag
666 Alvaro Nunes da Costa alias Nathan Curiel. 1738 - 1819 1
omslag
667 Rachel Mendes da Costa, weduwe van Jacob Salom. 1757 1787 1 omslag
668-668D Sara Namias de Crasto, weduwe van David Namias de
Crasto. 1747 1 omslag en 4 charters
668 Boedelpapieren 1747
668A Kwijtscheldingsakte voor twee huizen en hun erven op
de Houtgracht tegeover de gewezen joodse kerk, waar bij
het ene huis de Brandende Kaars uithangt, door Alexander Rind aan Isaac Brandon. 14/03/1682 1 charter
668B Akte van koop bij Willige Decteet door Isaac Brandon,
curator van de boedel van Manuel Duarte Brandon, van
twee huizen en hun erven op de Houtgracht tegenover
de gewezen joodse kerk. 30/07/1682 1 charter
668C Kwijtscheldingsakte voor 3/16e parten in twee huizen
en hun ervan aan de Houtgracht tegenover de gewezen
joodse kerk, aan de voogden van de onmondige kinderen
van David Namias de Crasto door David Brandon erfgenaam van Rachel Brandon, wed. van Jacob Oe. . . 18/04/1703
1 charter
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668D Kwijtscheldingsakte voor twee huizen aan de Houtgracht
tegenover de gewezen joodse kerk, door Ester Mendes
Gama, wed. van Isaac Oeb alias Isaac Brandon aan
Rachel Brandon, wed. van Jacob Oeb alias Jacob Brandon. 21/03/1701 1 charter
669A-669C Ishac de Imanuel Curiel (testament 1734). 1705 - 1770
ca. 2 pakken en 1 charter
669A Nrs. 1-27 1732 - 1763
669B Processtukken, rekeningen, kwitanties en diversen 1705
- 1770
669C Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat uit de nalatenschap van Isaac de Imanuel
Curiel zekere effecten verkocht worden t.b.v. diens zoon
Imanuel, aan wie een bedrag van 20.000,– gulden toekomt.
26/11/1761 1 charter en 1 stuk
Met de papieren omslag waarin het zegel werd bewaard.
670 Mosseh Curiel. 1757 - 1763 1 omslag
671 Selomo Curiel uit Hamburg (met retroacta). 1825 1 omslag
672 Violante weduwe van Sel. Curiel. 1780 - 1807 1 omslag
673 Abraham Salom Delvalle (met retroacta). 1869 1 omslag
674 Moseh Franco Drago (testament 1647). 1681 1 omslag
675A-691 Manuel Levy Duarte (testament 1699. Met retroacta).
1713 - 1747 15 pakken, 7 delen, 4 omslagen, 1 doos, 4 stukken
en 8 charters
675A Boedelpapieren. Nrs. 1-25. 1699 - 1715 1 pak
675B Boedelpapieren. Nrs. 26-55. 1715 - 1737
675C Akte, waarbij de Hoge Raad van Holland de overeenkomst
tussen Abraham Salvador en zijn oudste zoon Josua
met de parnassim als fideicommissaire beheerders, over
bepaalde goederen en bedragen uit de nalatenschap van
Rachel Levy, echtgenote en moeder van. . . 26/02/1715
1 katern op perkament
675D Akte, waarbij de Hoge Raad van Holland de overeenkomst,
tussen de parnassim als fideicommissaire beheerders van
de nalatenschap van Manuel Levy Duarte en zijn echtgenote
en Abraham Boas, aangaande het staken van alle gerechtelijke
proceduren tussen bei. . . 24/10/1719 1 stuk op perkament
675E Akte, waarbij de Hoge Raad van Holland de overeenkomst,
tussen de parnassim als fideicommissaire beheerders van
de nalatenschap van Manuel Levy Duarte en zijn echtgenote
en Manuel Salvador en Samuel Salvador, over het afzien
van wederzijdse vorderingen. . . 16/04/1723 1 stuk op
perkament
675F Akte waarbij de Hoge Raad van Holland de acceptatie
door Manuel en Samuel Salvador van de administratieloon
van parnassim als beheerders van de nalatenschap van
Manuel Levy Durate en zijn echtgenote goedkeurt. 1723
1 stuk
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675G Akte, waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
de overeenkomst tussen Abraham Salvador en zijn oudste zoon Josua met de parnassim als fideicommissaire
beheerders, over bepaalde goederen en bedragen uit de
nalatenschap van Manuel Levy Duarte en z. . . 12/05/1715
1 charter
676A Boedelpapieren. Nrs. 59-76. 1699 - 1736
676B Boedelpapieren. Nrs. 77-86 1736 - 1746
676C Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat Manuel Salvador een bedrag van 6.000,–
gulden als voorschot ontvangt van het kapitaal dat aan
zijn minderjarige kinderen is nagelaten door zijn grootouders van moeders zijde, Manuel Lev. . . 17/03/1729 1 charter
Hierbij de papieren omslag waarin het zegel werd bewaard.
676D Akte waarij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat Rachel Salvador, 19 jaar oud, dochter van
Manuel Salvador de helft van het haar toekomende erfdeel
in de nalatenschap van haar overgrootouders als bruidschat ontvangt, ondanks de bepaling. . . 27/05/1735 1
charter en 1 stuk
Met de papieren omslag waarin het zegel werd bewaard.
676E Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat Hanna Salvador, dochter van Manuel Salvador de helft van het haar toekomende erfdeel in de
nalatenschap van haar overgrootouders als bruidschat
ontvangt, ondanks de bepaling van het test. . . 27/04/1736
1 charter
Met de papieren omslag waarin het zegel werd bewaard.
676F Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat Constantia Salvador, dochter van Manuel
Salvador de helft van het haar toekomende erfdeel in de
nalatenschap van haar overgrootouders als bruidschat
ontvangt, ondanks de bepaling van het. . . 27/04/1736 1
charter en 2 stukken
Met de papieren omslag waarin het zegel werd bewaard.
676G Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat Rebecca Salvador, dochter van Manuel Salvador de helft van het haar toekomende erfdeel in de
nalatenschap van haar overgrootouders als bruidschat
ontvangt, ondanks de bepaling van het te. . . 14/07/1736
1 charter en 1 stuk
Met de papieren omslag waarin het zegel werd bewaard.
676H Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat Rebecca Salvador haar erfdeel van de nalatenschap van Manuel Levy Duarte en zijn echtgenote Constantia, bij het kinderloos overlijden van haar oom Samuel,
als 24-jarige tegelijk met haar. . . 06/05/1745 1 charter
en 1 stuk
Met een enveloppe met de papieren omslag van het
zegel.

334 - 44

Versie 180.1 - 25 oktober 2018
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677A Boedelpapieren. Ongenummerd. 1660 ca. - 1724 ca. 1
pak
677B Boedelpapieren. Ongenummerd. 1660 ca. - 1724 ca. 1
pak
678A Boedelpapieren. Ongenummerd. 1660 ca. - 1724 ca. 1
pak
678B Boedelpapieren. Ongenummerd. 1660 ca. - 1724 ca. 1
pak
678C Kwijtscheldingsakte van een huis en erf aan de westzijde
van de Zwanenburgwal waar het Gouden Hoofd in de
gevel staat door de erfgenamen van Joseph Mendes da
Costa aan David Athias. Met retroacta (1672-1689).
10/03/1708 4 charters getransfigeerd
679 Ingekomen stukken bij de heren Athias en Levy. 1664 1764 1 pak
680A Ingekomen brieven bij Manuel Levy Duarte. 1679 1690 1 pak
680B Ingekomen brieven bij Manuel Levy Duarte. 1691 1692 1 pak
680C Ingekomen brieven bij Manuel Levy Duarte. 1693 1695 1 pak
681A Ingekomen brieven bij Manuel Levy Duarte. 1696 1710 1 pak
681B Ingekomen brieven bij Manuel Levy Duarte. 1697 1709 1 pak
681C Ingekomen brieven bij Manuel Levy Duarte. 1706 1711 1 pak
682 Kopieboek van uitgaande stukken. 1681 - 1689 1 doos
Niet ter inzage.
683 Kopieboek van uitgaande stukken. 1691 - 1707 1 deel
684 Kopieën van uitgaande stukken. 1691 - 1709
685A Rekeningen en kwitanties. 1632 - 1713 1 pak
685B Rekeningen en kwitanties. 1632 - 1713 1 pak
685C Rekeningen en kwitanties. 1632 - 1713 1 pak
686 Bankboek. 1675 - 1696 1 deel
687 Bankboek van de heren Levy Duarte en Athias. 1682 1702 1 deel
688 Klad-bankboek van de heren Levy en Athias. 1683 - 1702
1 deel
689 ’Conta de banco’. Rekening-courant. 1695 - 1713 1 deel
690 Journaal. 1705 - 1709 1 deel
691 Grootboek. 1690 - 1696 1 deel
692 Bernardo d’Espinosa. 1740 - 1744 1 omslag
693 Guidehon d’ Espinosa alias Guidehon d’Espinosa Henriques
(testament 1727). 1735 - 1737 1 omslag
694-694C Rachel d’Espinosa alias Rachel d’Espinosa Henriques.
1737 - 1825 1 pak en 3 charters
694 Boedelpapieren 1737 - 1825
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694A Kwijtscheldingsakte voor een huis en erf in de Zandof Bisschopstraat door Claes Simonss. Stam aan Abraham de Spinoza Henriques. Met bijlage (16-11-1709).
27/11/1709 2 charters getransfigeerd
694B Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat Isaac de Prado als enige overgebleven erfgeaam van Rachel de Spinoza, alias Rachel de Spinoza
Henriques, de som van 10.000,– gulden, waarvan hij
het vruchtgebruik geniet, als bruidschat. . . 15/11/1741
1 charter en 1 stuk
Met de papieren omslag waarin het zegel werd bewaard.
694C Akte waarbij de Staten van Hollad en West-Friesland
toestaan dat uit de nalatenschap van Rachel de Spinoza
Henriques 500 Pond aandelen VOC, kamer van Middelburg getransporteerd worden om 4.000,– gulden op te
brengen die gebruikt worden om de schulden. . . 01/02/1746
1 charter en 1 stuk
Met een papieren omslag waarin het zegel werd bewaard.
695 Abraham Penso Felix (testament 1707). 1717 - 1736 1 omslag
696 Abraham Lopes Fereira (met retroacta). 1792 1 omslag
697 David van Abraham Fernandes. 1792 - 1842 1 pak
698 Mordechay Fernandes. 1789 - 1848 1 pak
699 Abraham de Meza Flores. 1709 - 1793 1 omslag
700 Abigail Dias da Fonseca alias Beatris de Caçeres. 1703 - 1737
1 omslag
701 Alexander Louis de Gagnac. 1790 - 1792 1 omslag
702 Ribca German (met retroacta). 1825 - 1857 1 omslag
703-703B Abraham Granada. 1753 - 1783 1 omslag en 2 charters
703 Boedelpapieren 1753 - 1783 1 omslag
703A Vonnis van schepenen, waarbij de curator van de nalatenschap van de wed. van Anthony Verwer veroordeeld
wordt tot de verkoop bij executie van goederen, om drie
schepenkennissen, die in handen van parnassim als beheerders van de nalatenschap van Abraham. . . 05/09/1768
1 charter
703B Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat uit een belegd capitaal van 50.000,– gulden,
door Abraham Granada nagelaten, een bedrag van 20.000,–
gulden uitgekeerd wordt aan David Nahar. 29/04/1772
1 charter en 1 stuk
Met een papieren omslag waarin het zegel werd bewaard.
704 Deborah de Britto Guttieres, weduwe van Isaac Abendana de
Britto. 1821 - 1822 1 omslag
705 Moseh Levy Hasday en zijn echtgenote Sara Franco Drago.
1794 1 stuk
706 Abraham Henriques Hoeb & Mendes uit St. Eustatius. 1760 1764 1 omslag
707 Elias Gabay Henriques. 1739 - 1827 1 omslag
708 Ishac Nunes Henriques. 1703 - 1827 1 omslag
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709 Isaac van Isaac Nunes Henriques uit ’s-Gravenhage. 1776 1791 1 omslag
710 Familie Espinosa Henriques. 1725 ca. 1 pak
711-712 Isaac van Samuel Hoeb (testament 1714. Met retroacta).
1708 - 1783 1 pak, 1 deel en 6 charters
711 Boedelpapieren. 1725 - 1783 1 pak
711A Akte van Benefitie van Inventaris uitgegeven door de
Hoge Raad van Holland op de boedel van Isaac de Samuel
Hoeb, aangevraagd door parnassim als bij testament
aangestelde executeurs en administrateurs van de nalaenschap. 1726 1 charter en 1 stuk
Met de papieren omslag waarin het zegel werd bewaard.
711B Kwijtscheldingsakte van een derde part in een huis en
erf in de Leprozensteeg door de gemachtigden van David
de Samuel Hoeb (op Curaçao) aan pernassim van de
Portugese gemeente te Amsterdam. 13/05/1728 1 charter
711C Kwijtscheldingsakte van een derde part van een huis in
de Leprozensteeg door Mozes Hoeb wed. van Ribca Cohen de Lara, namens zijn kinderen – haar erfgenamen,
aan Isaac de Samuel Hoeb die de resterende twee derden parten bezit en het huis bewoont. 14/02/1714 1
charter
711D Lijfrentebrief ten laste van de Staten van Utrecht t.n.v.
Isaac van Samuel Hoeb, uitgegeven in 1712. 1712 - 1716
1 stuk
711E Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan, dat twee obligaties uit de nalatenschap van
Isaac van Samuel Hoeb ter beschikking worden gesteld
aan de gemachtigden te Amsterdam van Samuel van
David Hoeb, wonende te Curaçao, om als vrije. . . 28/09/1757
1 charter
711F Lijfrentebrief ten laste van de Staten van Holland en
West-Friesland ten name van Isaac van Samuel Hoeb.
21/10/1711 1 charter en 1 stuk
Met de papieren omslag waarin het zegel werd bewaard.
712 Kopieboek van uitgaande brieven. 1708 - 1720 1 deel
713-713A Sara Idanha (testament 1742). 1765 - 1779 1 omslag en
1 charter
713 Boedelpapieren 1765 - 1779
713A Akte van Benefitie van Inventaris met commitimus aan
het gerecht van Amsterdam en met clausule van relief
ten aanzien van de nalatenschap van Sara Idanha. Met
bijlage (17-05-1765). 23/04/1765 1 charter en 1 stuk
geliasseerd en 1 losse stuk
Met de papieren omslag waarin het zegel werd bewaard.
714 Isaac en Jacob van Imanuel Vita Israel. 1806 - 1822 1 omslag
715-715B Ishac van Ephraim Abeniacar da Costa Jesurun. 1749
- 1770 1 omslag en 2 charters
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715 Boedelpapieren 1749 - 1770
715A Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat Isaac de Ephraim Abeniacar da Costa Jessurun de hem toekomende revenuen van een legaat van
7.010,– gulden uit de nalatenschap van zijn grootvader
Isaac Jessurun de Jong, ontvangt. 30/09/1750 1 charter
715B Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat Isaac de Ephraim Abeniacar da Costa Jessurun uit de nalatenschap van zijn grootvader de waarde
van 7 te verkopen obligaties (1.400,– gulden) ontvangt
om hiervan de kosten van de afhande. . . 01/08/1753 1
charter
716 Johebed Jesurun. 1775 1 omslag
717-717B Rachel Jesurun, weduwe Abraham Gaon (met retroacta).
1763 1 omslag en 2 charters
717 Boedelpapieren 1763 1 omslag
717A Kustingbrief (hypotheekakte) op een erf gelegen in de
Kerkstraat bij de Binnen Amstel no. 25 ten laste van
Adrianus Roosendaal en ten behoeve van de stad. 23/11/1734
1 charter
717B Kwijtscheldingsakte voor een erf in de Kerkstraat bij
de Binnen Amstel gemerkt no. 25 door de stad aan
Adrianus Roosendaal. 23/11/1734 1 charter
718 Abraham Labat Keyzer. 1776 1 omslag
719 Ester van Abraham Keyzer, weduwe van Guidon Labat. 1776
- 1786 1 omslag
720 Rachel van Abraham Keyzer. 1777 - 1814 1 omslag
721 Rachel Lamego, weduwe van Benjamin de Jong. 1765 - 1771
1 omslag
722A-723B Abraham Cohen de Lara. 1760 - 1840 2 pakken en 2
omslagen
722A Boedelpapieren. Nrs. 1-16 1762 - 1797
722B Boedelpapieren. Nrs. 17-25 1797 - 1825
723A Boedelpapieren. Nr. 1 1760 ca. - 1840 ca. 1 pak
723B Boedelpapieren. Nr. 1 (vervolg) 1760 ca. - 1840 ca. 1
pak
724 Isaac de Leeuw. 1727 - 1766 1 omslag
725 Weduwe en erfgenamen van Abraham de Leon uit Curaçao.
1727 - 1739 1 omslag
726 Jeudit de Souza Machado. 1755 - 1794 1 pak
727 Moseh alias Antonio Alvares Machado. 1742 - 1819 1 omslag
728-728A Moseh Malqui uit Saphet. 1763 - 1777 1 omslag en 1
charter
728 Boedelpapieren 1763 - 1777
728A Akte waarbij de Hoge Raad van Holland Benefitie van
Inventaris verleent aan parnassim als beheerders der
boedel en voogden over de minderjarige kinderen van
Moseh Malqui uit Safed die in Amsterdam was overleden.
Met bijlage (15-11-1763). 11/10/1763 1 charter en 1
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stuk geliasseerd en een losse stuk
met een papieren omslag houdende een kort gedicht
waarin het zegel werd bewaard
729 Benjamin Martins (testament 1739). 1760 - 1773 1 omslag
730 Ribca Vaz Martins. 1773 1 stuk
731 Aron Lumbrozo de Mattos. 1779 - 1784 1 omslag
732-734 Elias de Mattos. 1735 - 1761 2 delen, 1 omslag en 1
charter
732 Boedelpapieren. Nrs. 1-9 (met retroacta). 1735 - 1761
732A Ketoeba van Abraham Albuquerque Pimentel en Sara
Silveira de Mattos. 04/04/1738 1 stuk op perkament
733 Journaal. 1736 - 1739 1 deel
734 Grootboek. 1736 - 1739 1 deel
735A-737 Jaacob Mazahod. 1718 - 1918 2 delen, 2 omslagen en
1 charter
735A Boedelpapieren. Nrs. 1 -10 1718 - 1721
735B Boedelpapieren. Nrs. 11-23 1718 - 1739
735C Dagvaarding ten derde male door de Hoge Raad op verzoek van parnassim aan Abraham Dias Fernandes en
Isaac Martins, beiden te Londen, om bij het gerecht te
verschijnen terzake van het beheer van de boedel van
Jacob Masahod. Met bijlagen. 10/04/1720 1 charter
en 3 stukken geliasseerd
736 Register van jaarlijks afrekening van de renteverdeling betreffende personen die bedeling van de armenkas genieten.(54815678). 1721 - 1918 1 deel
737 Register van jaarlijks afrekening van de renteverdeling betreffende personen die niet door de armenkas bedeeld
worden (5481-5678). 1721 - 1918 1 deel
Inv.nr. 737 wordt vervolgd in inv.nr. 736.
738 Joseph Henriques Medina alias Aaron Henriques Medina (testament 1716). 1725 - 1751 1 omslag
739 Moseh Henriques Medina jr. alias Moseh van Jacob Henriques
Medina. 1767 - 1807 1 omslag
740 Isaac van Mordechay Franco Mendes. 1776 - 1788 1 omslag
741-741A David Mercado. 1802 - 1862 1 pak en 1 charter
741 Boedelpapieren 1802 - 1862
741A Akte waarbij David Mendes de Leon en Abraham Capadoce uit Engeland een verklaring afleggen omtrent
hun bekendheid met de persoon van David Mercado uit
Westminster. In het Engels. 12/03/1802 1 charter
742 Flora van Moseh Mesias. 1764 - 1784 1 omslag
743 Francisco Nunes de Miranda (testament 1727). 1737 - 1757 1
omslag
744-745 Hana de Josiau Mocatta (testament 1749). 1772 - 1826 2
omslagen
744 Nr. 1-7 1772 - 1773
745 Nrs. 8-14 1772 - 1826
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746-748 Ishac Mocatta. Met retroacta 1722 - 1758 2 delen en 1
pak
746 Boedelpapieren. Nrs. 1 -16 (met retroacta). 1743 - 1758
1 pak
747 Kopieboek van uitgaande stukken 1735 - 1743 1 deel
748 Grootboek. 1722 - 1743 1 deel
749-749A Rachel Mocatta, weduwe van Jacob Colaço de Oliveira.
1754 - 1763 1 omslag en 1 charter
749 Boedelpapieren 1754 - 1763
749A Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat Isaac de Abraham Henriques uit de nalatenschap van zijn schoonzuster Rachel Mocatta 200 Pond
ontvangt om de lasten op de boedel te kunnen betalen.
23/07/1760 1 charter en 1 stuk
Met een papieren omslag waarin het zegel werd bewaard.
750-750B Blanca da Silva y Montfort. 1753 - 1763 1 omslag en 2
charters
750 Boedelpapieren 1753 - 1763
750A Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat Joseph da Silva y Castro 500 Pond Sterling
aandelen in de Royal Bank of England uit de nalatenschap van zijn tante Sara alias Blanca da Silva, Gravin
van Montfort, ontvangt. 28/12/1759 1 charter en 1
stuk
Met een papieren omslag waarin het zegel werd bewaard.
750B Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat Joseph da Silva y Castro 250 Pond Sterling
aandelen in de Engelse Oost-Indische Compagnie uit de
nalatenschap van zijn tante Sara alias Blanca da Silva
ontvangt. 11/03/1762 1 charter en 1 stuk
Met een papieren omslag waarin het zegel werd bewaard.
751 Lea Semach Montel, weduwe van Isaac de Mattos. 1781 1
omslag
752 Menaseh Montezinos. 1746 - 1755 1 omslag
753 Abraham Henriques Morao. 1718 - 1768 1 pak
754 David Salom Morenu. 1741 - 1825 1 pak
755 Aron Henriquez Moron. 1814 - 1820 1 omslag
756-756K Benjarnin Musaphia (testament 1673). 1678 1 omslag,
3 stukken en 8 charters
756 Boedelpapieren 1678 1 omslag
756A Akte van Condemnatie van een akkoord tussen de parnassim, als legatarissen van een som van 10.000,– uit
de nalatenschap van Benjamim Musaphia, waarvan de
rente bestemd was voor arme studenten, met de weduwe en executeurs van diens testament. 22/03/1678 1
katern op perkament
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756B Kwijtscheldingsakte voor een vijfde en een vierde van
een vijfde part in een huis, suikerbakkerij en een erf met
de wallen, gelegen op de Binnen Amstel op Vlooienburg bij de brug van het Muiderveer, door Jullien de
Chantelou aan Jan de Chantelou. 04/04/1662 1 charter
756C Kwijtscheldingsakte voor een huis en erf gelegen op
Vlooienburg aan de Amstel, door Jan Jacobsz. Huydecoper aan Guillaume de Santelou, zijdelakenverver.
22/01/1619 ca.
756D Kwijtscheldingsakte van een achtste part in vier woningen, zijnde twee voorhuizen en twee achterhuizen, met
de erven in de Zwanenburgstraat, het woonhuis van
wijlen Guiljam Chantelou, waarin vroeger een suikerbakkerij was gevestigd, door Elisabet Danck. . . 02/07/1671
1 charter
756E Zegel 1678 ca. 1 stuk
756F Kaartje 1678 ca. 1 stuk
756G Kwijtscheldingsakte voor een houtwal gemaakt op kosten
van de stad door Burgemeesters en Thesaurieren aan
guillaume de Chantelou, gelegen voor zijn huis, erf en
de oude houtwal op Vlooienburg en aan de Amstel.
03/05/1628 1 charter
756H Kwijtscheldingsakte voor een twaalfde gedeelte en een
achtsste part van een vijfde part van een huis, een suikerbakkerij hun huisingen ernaast hun erven en wallen gelegen op Vlooienburg aan de Binnen Amstel bij het Naarderveer,
door de gemachtigde van. . . 03/06/1663 1 charter
756I Kwijtscheldingsakte voor een vierde deel in vier huizen
en erven, twee voor en twee achter, staande in de Zwanenburgstraat, door Frans van Roijen tabaksverkoper
en zijn echtgenote Catharina Konijnenbergh te zamen,
aan Jean de Chantelou die de resterend. . . 28/04/1688
1 charter
756J schuldbekentenis van Abraham Gomes de Souza, als
gemachtigde van Isaac Musafia, aan Catharina de Chantelou
wed, van Abraham Beudinger, voor een bedrag van 4.000,–
gulden kooppenningen van een huis en erf in de Zwanenburgstraat aan de oostzijde tussen. . . 26/05/1719 1
charter
756K Kwijtscheldingsakte door Catharina van Chantalou, mede
namens de andere erfgenamen van Jan Chantalou, voor
een huis en erf aan de oostzijde van de Zwanenburgstraat,
tussen de Leprozenburgwal en Vlooienburg, aan Isaac
Musafia. 26/05/1719 1 charter
757 Ester van Ishac Musafia (testament 1733) (met retroacta). 1736
- 1886 1 omslag
758 Miriam Namias, echtgenote van Aron Cohen de Lara Jr. 1755
- 1765 1 omslag
759 Elias Olivier alias Eliao Jesurun de Oliveira. 1751 - 1754 1
pak
760 Ribca Vas d’Oliveira (met retroacta). 1790 - 1827 1 omslag
761-761A Moseh Vas d’Oliveira. 1788 - 1823 1 omslag en 1 charter
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761 Boedelpapieren 1788 - 1823
761A Kwijtscheldingsakte van 1/3 part in een huis en erf in de
Rapenburgerstraat tegenover het pakhuis De Vijf Zinnen door Rachel Vaez d’Oliveira aan de parnassim van
de Portugese gemeente ten behoeve van de armenkas
van die gemeente. 24/01/1788 1 charter
762 Jacob Vas d’Oliveira. 1785 - 1817 1 omslag
763 Ester Vaz d’Oliveira. 1787 - 1818 1 pak
764 Abraham Vaz d’Oliveira. 1773 - 1926 1 omslag
765 Angela, Sara en Jeudit Machorro Orobio. 1804 1 stuk
766A-766C David Abendana Osorio (testament 1729).
1858 2 pakken en 1 charter

1731 -

766A Nrs. 1-26
766B Nrs. 26-29 e.a.
766C Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat op de drie huizen uit de nalatenschap van
David Abendana Osorio een hypotheek tot een som van
8.000,– gulden wordt genomen, welke som ter beschikking
wordt gesteld aan de erfgename Viol. . . 18/05/1776 1
charter
767 Gracia Abendana Osorio, weduwe van Manuel Abaz. 1719 1729 2 stukken
768-770 Jacob Osorio Davids (met retroacta). 1783 - 1816 2 delen
en 1 pak
768 Boedelpapieren. 1783 - 1816 1 pak
769 Journaal van Benjamin Osorio. 1783 - 1808
770 Grootboek van Benjamin Osorio. 1783 - 1808
771 Ishac de Semuel Palache. 1753 - 1767 1 omslag
772 Salomon de Abraham Palache. 1739 1 stuk
773 Joseph Pardo. 1755 1 omslag
774 Ribca Baruch Pardo, weduwe van Jos. Aelion. 1788 1 omslag
775 Sara van Jacob Peixotto uit ’s-Gravenhage. 1774 2 stukken
776-777 Abraham Mendes Penha (testament,.1722) (met retroacta).
1733 - 1750 1 deel, 1 omslag en 1 charter
776 Boedelpapieren. 1733 - 1750
776A Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
toestaan dat alle goederen uit de nalatenschap van Abraham Mendes Penha door zijn zoon en erfgenaam Isaac
Mendes Penha worden beheerd. 30/09/1749 1 charter
777 Kasboek. 1705 - 1731 1 deel
778 Ishac Mendes Penha (testament 1777). 1795 - 1803 1 pak
779 Sara van Isaac de la Penha, weduwe van de voorzanger Jos.
van Isaac Sarphaty. 1780 1 omslag
780A-783 Abraham en Sara Pereira 1659 - 1913 3 delen en 2 omslagen
780A Boedelpapieren. Nrs.1-19 1659 - 1828
780B Boedelpapieren. Nrs. 20-21 1659 - 1833 ca.

334 - 52

Versie 180.1 - 25 oktober 2018
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781 Kopieboek van uitgaande stukken. 1771 - 1844 1 deel
782 Journaal. 1659 - 1729 1 deel
783 Grootboek. 1659 - 1746 1 deel
784 Abraham Pereira. 1780 - 1796 1 omslag
785 Abraham Levy Ximenes Pereira. 1792 - 1838 1 omslag
786 Ester van Moseh Pereira, echtgenote van Moseh Trevino. 1774
- 1808 1 omslag
787 Hana van Jacob van Moses Pereira (testament 1781). 1788 1
omslag
788-793C Jacob Pereira. 1691 - 1870 5 omslagen, 3 pakken en 3
charters
788 Legaat 4/5 voor zijn kinderen Jeuda en Selomo en 1/5
voor zijn verwanten. 1696 - 1821
788A Kwijtscheldingsakte van een huis en erf in de Nieuwe
Rapenburgerstraat waar de Ladder Jacobs in de gevel
staat door de gemachtigde van Jacob Pereira aan de
parnassim van de Portugese gemeente. 30/10/1696 1
charter
788B Akte waarbij Jacob Pereira uit Den Haag aan parnassim
van de Portugese gemeente van Amsterdam twee partijen aandelen, resp. 3.000,– Pond Vlaams en 25.000,–
gulden alsmede een huis en erf in de Rapenburgerstraat
waar de Ladder Jacobs uithangt, schenkt. . . 27/02/1697
1 charter
De voorwaarden zijn gespecificeerd in inv. nr. 20 p.
209-210 en 216.
789A Fideicommis voor zijn kinderen. Nrs. 1-54 1703 - 1779
789B Fideicommis voor zijn kinderen. Nrs. 55-86 1718 1770
790 Fideicommis voor zijn kinderen. Nrs. 97-92 1716 - 1745
791 Legaat voor de onderwijsinstellingen te Jeruzalem en Hebron. 1691 - 1717
792 Jesiboth (Leerscholen) van Jacob Pereira tot 1851. 01/01/1712
ca. 1 pak
793A Legaten van Jacob Pereira tot 1870. 01/01/1712 ca. 1
pak
793B Legaten van Jacob Pereira tot 1870. 01/01/1712 ca. 1
pak
793C Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
de belegging van gespecificeerde grote sommen gelds in
Loterijbriefjes van de Hollandse lotterij door de erfgenamen van Jacob Pereira, goedkeuren en bepalen dat alles
wat niet naar de letter van het. . . 27/02/1717 1 charter
794 Ribca Pereira, echtgenote van Jacob Nunes Henriques (testament 1748). 1764 - 1785 1 omslag
795 Ribca van Jacob van Moseh Pereira, weduwe van Jacob van
Moseh Pereira, weduwe van Jacob Teixeira de Mattos. 1784
- 1788 1 omslag
796 Abraham Pimentel (testament 1782). 1806 - 1824 1 omslag
797 David van Aron Pinedo en zijn echtgenote Abigail Vieira Molina.
1792 1 stuk
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798 Rachel de Pinedo (testament 1800). 1826 - 1873 1 pak
799 Daniel Pinto. 1692 - 1737 1 omslag
800 David de Pinto (testament 1702). 1720 1 omslag
801 David van Joseph de Pinto. 1758 - 1860 1 omslag
802A-803 David van Semuel Pinto. 1742 - 1916 2 pakken, 1 deel
en 8 charters
802A Boedelpapieren. 1742 - 1916 1 pak
802B Boedelpapieren. 1742 - 1916 1 pak
802C Kwijtscheldingsakte voor drie huizen en erven met hun
gangen genaamd Abraham, Isaak en Jacob, op Vlooienburg in de Lange Houtstraat, genummerd 1-5, door de
gemachtigde van Rachel Lopes de Liz als erfgename van
haar moeder Rachel lopes Suasso, mede erfg. . . 21/12/1716
1 charter
802D Kwijtscheldingsakte voor een huis en erf op Vlooienburg in de Lange Houtstraat, door de voogden van de
kinderen van Jan van Oosterdijk aan Isaac Gomes Coutinho.
25/02/1690 1 charter
802E Beschikking van schepenen van Amsterdam waarbij zij
toestaan, dat David de Samuel Pinto twee huizen met
hun achteruizen en erven gelegen aan de oostzijde van
Marken in de noorderhoek van de Mandenmakersgang,
bij executie laat verkopen wegens achterstal. . . 1737 3
stukken en 2 akten geliasseerd
802F Beschikking van schepenen van Amsterdam waarbij zij
toestaan, dat David de Samuel Pinto en zijn echtgenote
Hester Abrabanel een huis en erf gelegen aan de Binnen
Amstel bij de Blauwbrug, derde huis van de hoek, bij
executie laten verkopen wegens achte. . . 28/12/1738 3
stukken en 2 charters geliasseerd
802G Akte van Benefitie van Inventaris met commitimus aan
het gerecht van Amsterdam betreffende de nalatenschap
van David de Samuel Pinto voor de paranssim van de
gemeente. Met bijlagen (23-11 en 11-12-1759). 20/11/1759
1 charter en 2 stukken geliasseerd
802H Kwijtscheldingsakte van een huis en een erf in de Lange
Houtstraat door Isaac d’Agilar aan David de Samuel
Pinto. Met een kwijtscheldingsakte van hetzelfde huis
door de voogden van de erfgenamen van Lea Baruch
echtgenote van Isaac Gomes Coutinho aan Is. . . 16/01/1722
2 charters getransfigeerd
802I Kwijtscheldingsakte van een huis en erf in de Lange
Houtstraat door de erfgenamen van Elisabet Verhoeve
wed. van David Jansz. Donen en van Elisabet Donen
aan David Pinto. 13/06/1725 1 charter
802J Kwijtscheldingsakte voor een huis en twee achterhuizen
in de Lange Houtstraat aan de noordzijde schuin tegenover de Engelse kerk en waar St. Joris in de gevel
staat, door de erfgeamen van Cornelia Cornelis wed. van
Jan Cornelisse Macker aan David de Sa. . . 14/05/1717
8 charters getransfigeerd
803 Besluiten (5520). 1760 - 1916 1 deel
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804 Ester Pinto, weduwe van Moseh van Daniel Pinto. 1706 - 1738
1 pak
805-806 Rachel de Pinto, weduwe van Samuel Ximenes (testament
1780). 1792 - 1910 1 deel en 1 omslag
805 Boedelpapieren. 1792 - 1910
806 Besluiten. 1834 - 1910 1 deel
807-808 Aron van Jeudah de Prado. 1800 - 1847 1 deel en 1 omslag
807 Boedelpapieren. 1800 - 1847
808 Besluiten. 1820 - 1847 1 deel
809 Jeudit de Prado (testament 1663 te Hamburg). 1733 - 1778 1
omslag
810 Jeosuah van Jos. de Prado (met retroacta). 1816 1 omslag
811 Erfgenamen van Francisco de Quiroz. 1752 - 1824 1 omslag
812 Ribca, Rachel en Ester de los Rios. 1794 1 stuk
813 Abraham de Rocamora (met retroacta). 1736 - 1741 1 omslag
814 Rachel Rodrigues, weduwe van Gomes de Castro. 1796 1 omslag
815A-815B Raphael Rodriguez uit Porto 1687 - 1732 2 omslagen
815A Blz. 192-550.
815B Blz. 680-961.
816-816A Aron Sagache alias Aron Israel Sagache (met retroacta).
1792 1 omslag en 1 charter
816 Boedelpapieren 1792
816A Vonnis van de Hoge Raad waarbij Abraham en Benjamin Sagache en hun zwager David Bueno de Mesquita
worden gelast parnassim toegang te verlenen in het sterfhuis
van hun vader ten einde deze als executeurs en administrateurs van zijn testament te laten fu. . . 21/02/1792
1 charter en 1 stuk geliasseerd en 1 losse stuk
Met de papieren omslag waarin het zegel werd bewaard.
817 Selomoh Salem, chagam (rabbijn). 1782 2 stukken
818 Aron Lopez Salzedo. 1745 2 stukken
819 Isaac van Samuel Salzedo alias Isaac Lopes Salzedo. 1825 1
stuk
820 Moseh Lopes Salzedo. 1734 - 1762 1 omslag
821A-821C Samuel Lopes Salzedo. 1796 - 1866 2 pakken en 1
charter
821A Blz. 70-650.
821B Blz. 651-724.
821C Akten waarbij Moses Cohen Labatt en zijn zoon Abraham Cohen Labbat alias Robert Labatt te Kingston, Jamaica verklaringen afleggen betreffende hun aanspraken
op de nalatenschap van David Mercado, wiens zuster
Abigail, resp. echtgenote en moeder van de b. . . 1823 2
meerbladige charters ieder geliasseerd met de bijlagen
de charters zijn oorspronkelijk gemerkt A en E. Salzedo
was betrokken bij het afhandelen van de nalatenschap.
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822 Ribca Dias Sanches. 1728 1 omslag
823A-823B Isaac Israel Santcroos (met retroacta). 1757 - 1811 2
pakken
823A Blz. 1-369.
823B Blz. 370-1028.
824 Samuel van Jeosuah Sarphaty. 1779 1 omslag
825 Abraham Semah Serano en zijn echtgenote Sara Ricardo. 1783
- 1822 1 omslag
826 Gracia Senior alias Isabel Henriquez. 1676 1 omslag
827 Aron da Silva (testament 1693). 1702 1 omslag
828-828A Joseph Soares alias Lopo Soares. 1655 - 1798 1 omslag
en 1 charter
828 Boedelpapieren 1655 - 1798
828A Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland
het advies van enige rechtsgeleerden, t.a.v. de kwestie
een legaat bestemd voor de uitdeling van gelden ter
uithuwelijking van arme weesmeisjes volgens het testament van Lopo alias Joseph Soares, op. . . 15/10/1705 1
charter
829 Samuel del Sotto alias Guillermo del Sotto (testament 1726).
1763 - 1811 1 omslag
830 Semuel Abrabanel Sousa Junior. 1777 1 omslag
831 Dr. Jacob Lopes Souza. 1758 - 1811 1 omslag
832 Jacob Suzarte. 1780 1 omslag
833-833A Joseph Senior 1720 ca. 1 omslag en 1 charter
833 Boedelpapieren 1720
833A Akte van verkoop per Willige Decreet van een huis en
een erf in de Lange Houtstraat door Johannes Munstereijffel aan Joseph Senior. 30/04/1670 1 charter
834A-841 Josiao Taftas (testament 1741) 1772 - 1873 7 delen en
2 pakken
834A Boedelpapieren. Blz. 1-420. 1772 - 1824 1 pak
834B Boedelpapieren. Blz.421-728. 1772 - 1824 1 pak
835 Register houdende besluiten betreffende de renteverdeling (5533-5549). 1773 - 1789
836 Register houdende besluiten betreffende de renteverdeling (5549- 5570). 1789 - 1810
837 Register houdende besluiten betreffende de renteverdeling (5571 -5585). 1811 - 1825
838 Register houdende besluiten betreffende de renteverdeling (5586 -5597). 1826 - 1837
839 Register houdende besluiten betreffende de renteverdeling (5597 -5618). 1837 - 1858
840 Register houdende besluiten betreffende de renteverdeling (5618 -5633). 1858 - 1873
841 Register houdende kwitanties van de renteverdeling (55805627). 1820 - 1867
842 Abraham van Jos. Teixeira de Mattos. 1790 1 stuk
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843A-843D Abraham Vallabregil (met retroacta). 1747 - 1773 2
pakken en 2 charters
843A Blz. 1-471. 1747 - 1751 ca. 1 pak
843B Blz. 1-757. 1747 - 1773
843C Beschikking van de Schepenen t.b.v. Abraham Valabrega om de goederen van Elie Azubie bij executie te
verkopen wegens een onafgeloste schuld. Met bijlagen.
10/01/1736 1 charter en 3 stukken geliasseerd
843D Akte van Veniam Aetatis verleend door de Staten van
Holland en West-Friesland aan David Vallaberga te Amsterdam. 20/08/1755 1 charter en 1 stuk
Met de papieren omslag waarin het zegel werd bewaard.
844 Abraham da Veiga (testament 1726). 1757 - 1788 1 omslag
845 Moseh Vigevano en zijn echtgenote Gracia Querido. 1792 1798 1 omslag
846-846A Isac Dias Vaez (testament 1753). 1763 - 1765 1 omslag
en 1 charter
846 Boedelpapieren 1763 - 1765
846A Akte van transport van een kustingbrief (hypotheekakte)
van 29-04-1704 ten name van Abraham Dias Vaes en
Jacob Dias Vaes op twee huizen en erven in de Nieuwe
Rapenburgerstraat aan de zuidzijde met ’t End draegd
de Latt in de gevel, door de executeurs v. . . 1709 2 charters getransfigeerd
847 Abraham Alvares Vega. 1790 2 stukken
848 Sara Wartels. 1758 1 omslag
849-850B Samuel Levi Ximenes alias Semuel Ximenes. 1724 - 1864
3 pakken
849 Boedelpapieren. Nrs. 1-93 (blz.295-913) 1724 - 1826
850A Processtukken. Nr. 1 (blz.1-562). 01/01/1812 ca.
850B Nr.1 (blz.563-899) Processtukken (vervolgd); Nr. 2 Aanvragen om in aanmerking te komen voor het legaat; Nr.
3 Diversen. 1832 - 1864
5.2.7.1.4.2 STUKKEN WAARVAN NIET BEKEND IS TOT WELKE
BOEDEL ZIJ BEHOREN
851 Losse boedelpapieren. 1582 - 1861 1 pak
852 Stukken betreffende de kinderen van Cornelis Francken en Mary
Fransz. dochter. 1614 - 1647 1 omslag
853 Uitspraak van de Inquisitie betreffende Juan Cardoso.
schrift. 1647 1 stuk

Af-

854 Obligatie van Adam Dias Solis te Antwerpen ten behoeve van
Mose Perez te Middelburg. 1657 1 stuk
855 Journaal van de familie Jesurun Henriques. 1657 - 1680 1 deel
856 Journaal behorende aan een lid van de familie Athias. 1661 1678 1 deel
857 Journaal van een koopman te Livorno. 1670 - 1673 1 deel
geen scans op aanvraag, In zeer slechte staat. Niet ter inzage.
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858 Grootboek van een handelaar in edelstenen. 1675 - 1685 1 deel
Duplicaat op film (nr. 5033), Beschadigd. Het register is van
de firma Athias Levy, zie nr, 691
859 Grootboek van een handelaar in suiker, zilver enz. 1680 - 1683
1 deel
Dit deel behoort aan Abraham Mendes da Silva en sinds 1619
aan David Mendes da Silva van Londen. Zie brief in het
archief van het gemeentearchief I 73.1004.
860 Debiteurenboek van een tabakshandelaar. 1687 - 1689 1 deel
861 Journaal van een koopman die handel drijft op Curaçao, Lissabon enz. 1688 - 1692 1 deel
862 Journaal van een bankier. 1701 - 1738 1 deel
Beschadigd.
863 Grootboek van een bankier. 1703 - 1721 1 deel
geen scans op aanvraag, In zeer slechte staat. Niet ter inzage.
864 Grootboek van een handelaar in cacao, koffie enz. 1706 - 1713
1 deel
In zeer slechte staat. Niet ter inzage.
865 Stukken betreffende Agnes en Elisabeth Dias. 1706 - 1722 1
omslag
866 Klad-joumaal van een bankier. 1727 - 1737 1 deel
Beschadigd.
867 Journaal van een handelaar in linnen. 1729 - 1736 1 deel
868 Klad-journaal van een bankier. 1732 - 1738 1 deel
869 ’Livro que toca a Isay Cohen’. Register houdende administratie
van loten van de 14e staatsloterij, gehouden door Isay Cohen.
1736 - 1737 1 deel
870 Grootboek van een handelaar in edelgesteente. Met index.
1737 - 1741 1 deel
871 Register houdende administratie van de 23e en 24e staatsloterij. 1744 - 1746 1 deel
872-873 Grootboek van een handelaar die handel drijft op Curaçao.
1749 - 1763 2 delen
872 N.B. In zeer slechte staat. Niet ter inzage. 1749 - 1757
geen scans op aanvraag
873 N.B. In zeer slechte staat. Niet ter inzage. 1758 - 1763
874 Kopieboek van uitgaande stukken van Isaac Orobio de Castro.
1752 - 1756 1 deel
5.2.7 CONTENTIEUZE JURISDICTIE (RECHTSPRAAK)
875-877 ’Livro de citaçoes e resoluçoes’. Register van namen van partijen die voor
parnassim verschijnen, soms met vermelding van de uitspraak. 1717 1816 3 delen
875 N.B. Achterin aantekening betreffende gelegde beslagen (1723-17370).
1717 - 1760
876 N.B. Beschadigd. 1760 - 1798
877 - 1798 - 1816
878-880 Uitspraken inzake schikkingen door de parnassim in zaken die door de
stedelijke commissarissen van Kleine Zaken aan parnassim gerenvoyeerd
waren. 1710 - 1806 2 omslagen en 1 deel
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878 - 1783 - 1806 1 deel
Duplicaat op film (nr. 3391)
879 - 1710 - 1719
880 - 1735 - 1803
Duplicaat op film (nr. 3391)
881 Register bevattende toestemmingen voor het drukken van boeken, verleend door parnassim. 1770 - 1792 1 deel
Duplicaat op film (nr. 3391)
882 Stukken betreffende de ban opgelegd aan Daniel de Prado en Daniel
Ribera. 1658 1 omslag
883 ’Papeis do cazo de Is. de Abm Lopes Zalzedo’. Stukken betreffende Is.
van Abm Lopes Zalzedo. 1810 1 omslag
Duplicaat op film (nr. 3391)
5.2 DE ZORG VOOR KOSJER VOEDSEL
5.2.8 VLEESHAL
884 Register houdende resoluties van de directeuren van de vleeshal. (5496
-5568). 1736 - 1808 1 deel
Duplicaat op film (nr. 3391), In slechte staat.
885 Reglement voor het slachten, opgesteld door het Bet Din (college dat
toeziet op de naleving van de wetten voor de godsdienstcodex). 1761 1
stuk
886 Notulen van de vergaderingen van de haldirectie van de beide Israëlietische
gemeenten te Amsterdam. 1849 - 1867 1 deel
Duplicaat op film (nr. 3391)
887 Klad-notulen van de haldirectie van de beide Israëlietischegemeenten te
Amsterdam. 1862 - 1866 1 omslag
Duplicaat op film (nr. 3391)
888 Register van reglementen voor de vleeshal en instructies voor beambten.
Opgesteld ca. 1865 1 deel
Duplicaat op film (nr. 3391)
889 Kopieboek van uitgaande stukken van de haldirectie van de beide Israëlietische
gemeente te Amsterdam. 1816 - 1867 1 deel
Duplicaat op film (nr. 3391)
890 Ingekomen stukken bij de haldirectie van de beide Israëlietische gemeenten te Amsterdam. 1852 - 1870 1 omslag
Duplicaat op film (nr. 3391)
891-897 Journaal. 1672 - 1799 7 delen
891 (5432 -5434). 1672 - 1674
Duplicaat op film (nr. 3391), In slechte staat.
892 - 1688 - 1695
893 N.B. In zeer slechte staat. Niet ter inzage. 1724 - 1729
894 - 1730 - 1734
895 N.B. Beschadigd. 1738 - 1746
896 N.B. In zeer slechte staat. Niet ter inzage. 1750 - 1751
897 N.B. In slechte staat. 1790 - 1799
898-909 Grootboek. 1664 - 1814 12 delen
898 (5424 -5426). 1664 - 1666
899 - 1666 - 1669
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900 - 1669 - 1674
901 - 1674 - 1676
902 (5436- 5438). 1676 - 1678
903 (5443 -5445). 1683 - 1685
In slechte staat.
904 N.B. In slechte staat. 1695 - 1698
905 - 1698 - 1701
906 N.B. In zeer slechte staat. Niet ter inzage. 1765 - 1771
907 N.B. In slechte staat. 1790 - 1799
908 N.B. In slechte staat. 1808 - 1811
909 N.B. In slechte staat. 1811 - 1814
910 Staten van de opbrengst van de hal. 1840 - 1863 1 omslag
911 ’Carneseria da naçao’. Stukken betreffende de vleeshal. 1668 - 1751 1
omslag
Zie voor specificatie inv.nr. 136, blz. 17.
5.2.8 BEMOEIINGEN MET BAKKERS
912 Register bevattende voorschrift voor de broodbakkers en lijsten van personen die door de parnassim tot dit ambt zijn toegelaten, 1736 -1759;
voorschriften voor de vrouwen die het doodskleed moeten overgeven met
lijsten namen van vrouwen die door de par. . . 1736 - 1789 1 deel
913 Overeenkomsten tussen de Portugese en de Hoogduitse gemeente te Amsterdam betreffende de opzieners bij de ovens. 1799 - 1857 1 omslag
5.2.8 LEVERANTIE VAN KAAS
914 Contract betreffende levering van kosjere kaas. 1777 1 stuk
Zie ook 87 van inv.nr. 22.
5.2 BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS
5.2.9 ALGEMEEN
915 Stukken betreffende de begraafplaats. 1614 - 1804 2 pakken
Duplicaat op film (nr. 3392), Zie voor specificatie inv.nr. 136, blz. 12.
915A Nrs. 1-310
915B Nrs. 311-698
916 ’Livro de Bet Haim’. Register van besluiten van de mahamad betreffende
de begraafplaats 1703 -1722; journaal van begraven 1680 -1716; grafboek
1691-1733. 1680 - 1733 1 deel
Beschadigd
917 Aantekeningen betreffende contracten die parnassim gesloten hebben
met de kerkmeesters te Ouderkerk over de jaren 1650, 1655, 1664 en
1750. 1750 ca. 1 stuk
917A (vervallen) ’Mapa topografico do Bet Ahaim con todas as terras adjacentes’. Kaart
van de begraafplaats en het overige landbezit in Ouderkerk aan de Amstel, getekend door de landmeter Adriaan Snoek van Amsterdam. 1757
1 stuk
geen scans op aanvraag
918 Contracten met leveranciers van rijtuigen voor het vervoer van Amsterdam naar Ouderkerk. 1764 - 1779 1 omslag
Duplicaat op film (nr. 3393)
919 Bestek en voorwaarden van de bouw van een huis voor de bewaarder van
de begraafplaats te Ouderkerk. 1838 1 stuk
Duplicaat op film (nr. 3393)
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5.2.9 FINANCIËN
920-922 Register houdende jaarlijkse afrekening van de penningmeester met de
administrateur van de begraafplaats. 1695 - 1886 3 delen
920 (5455-5490). 1695 - 1730
921 (5541-5614). 1781 - 1854
922 (5414- 5646). 1854 - 1886
923 Register van ontvangsten wegens de verkoop van graven (5614-5643).
1854 - 1883 1 deel
Bij de Portugees Israelitische gemeente.
924 Rekeningen van reparaties. 1827 2 stukken
5.2.9 ADMINISTRATIE VAN DE GRAVEN
5.2.9.3.1 CHRONOLOGISCH (BEGRAFENISREGISTERS)
925-927 Journaal van begraven, gehouden door de administrateur. 1750
- 1890 3 delen
925 (5510- 5572). 1750 - 1811
926 (5572- 5615). 1811 - 1855
Duplicaat op film (nr. 6060)
927 (5615 -5650). 1855 - 1890
Duplicaat op film (nr. 6060)
928 Journaal van begraven, gehouden door de bewaarder (5508 -5525).
1747 - 1765 1 deel
929 Alfabetisch register van de namen van overledenen die te Ouderkerk begraven zijn, aangelegd in 1826 door de bewaarder Isaac van
David Fidanque en bijgehouden tot op heden. 1826 1 deel
5.2.9.3.2 SYSTEMATISCH (GRAFBOEKEN)
930 Grafboek van graven van f 30,- (rij A, B, C, D, E en 18 -24) van f
60,- (rij 40) en van f 50,- (rij 1-12) en van f 15,- (rij 16-20). 1683 1726 1 deel
In slechte staat.
931 Grafboek van graven van f 30,- (rij 1-20) van f 50,- (rij 1-18) en enige
kindergraven. 1702 - 1732 1 deel
932 Grafboek van graven van f 15,- (rij 99-108 en 1-9 op het nieuwe
gedeelte). 1745 1 deel
933 Grafboek van graven van f 15,- (rij 10-36 nieuw gedeelte rij 1-3, A,
B; gedeelte van 1824 rij 4-13; gedeelte 1852 rij 1, 2 en 14- 21). 1780
ca. - 1890 ca. 1 deel
934-935 Grafboek van diverse graven. 1853-heden 2 delen
934 Grafboek D (kinderen).
935 Grafboek C (gewone graven).
936 Grafboek van graven van f 15,- (veld van 1707 rij 66-108; veld van
1763 rij 1-11). 1707 ca. - 1830 1 deel
937 Grafboek van graven van f 15,- (veld 1763 rij 12-36; veld 1824 rij
1-16) en van f 30,- (veld 1809 rij 1-13). 1788 - 1887 1 deel
938 Grafboek van graven van f 15,- en f 25,- (veld 1824 rij 17-28; veld
1857 rij A-V) en van f 40,- (veld 1894 rij 1-23). 1845 - 1932 1 deel
939 Grafboek van diverse graven. 01/01/1708 ca. 1 deel
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940 Grafboek van graven van f 50,- (rij 1-22 en A-G) en van f30,- (rij
1-21). Met index. 1737 1 deel
Beschadigd.
941 Grafboek van graven van f 30,- (rij 22-30). 1737 1 deel
942 Grafboek van graven van f 50,- (rij 1-22, A-G en 23-45) en van f 30,(rij 1-34; nieuwe gedeelte 1-32). 1745 1 deel
943 Grafboek van kindergraven van f 15,- (rij 9, C, D; veld 1758: A, B,
C.) en van f 10,- (rij 1, 2, A, B, E; veld 1758 rij 1, 2, 3) en van f
6,- (rij 2-8, 10, 11; veld 1818 A-D en rij 1-9). 1730 - 1830 1 deel
944 Grafboek van kindergraven van f 15,- (rij A-D en 9; nieuw gedeelte
A, C) van f 10,- (rij 1, 2, A, B, E: nieuw gedeelte 1, 2) van f 6,- (rij
2-8, 10, 11; nieuw gedeelte 1-8, A). 1730 ca. - 1840 1 deel
945 Grafboek van kindergraven (5491-5537). 1731 - 1777 1 deel
946 Grafboek van kindergraven van f 15,- (rij C, D, 9) van f 10,. (rij A,
B, E, 1) en van f 6,- (rij 2 -8). (5505). 1745 1 deel
947 Grafboek van kindergraven. 1780 - 1818 1 deel
948 Grafboek van kindergraven. 1780 - 1852 1 deel
949 (vervallen) Grafboek van kindergraven van f 10,- (rij 1, 2, I en Z).
1818 - 1885 1 deel
Duplicaat op film (nr. 6066), geen scans op aanvraag
950 Grafboek van diverse kindergraven. 1818 - 1886 1 deel
951 (vervallen) Grafboek van kindergraven van f 6,-. 1815 - 1952 1
deel
Duplicaat op film (nr. 6066), geen scans op aanvraag
952 Grafboek van kindergraven van f 6,-. 1819 - 1945 1 deel
953 Grafboek van gereserveerde graven (5477). Met index. 1717 1 deel
954 Grafboek van gereserveerde graven van f 50,-, f 30,- en f 15,-. Met
index. 1764 - 1920 ca. 1 deel
955-957 Register bevattende index van gereserveerde graven. Ongedateerd 3 delen
955 Alfabetisch.
956 Ongedateerd.
957 Alfabetisch.
Beschadigd.
958 Alfabetisch register (op voornaam) van de gereserveerde graven van
f 30,-. 1700 ca. - 1799 ca. 1 deel
959 Alfabetisch register (op voornaam) van de gereserveerde graven van
f 15,-. Ongedateerd 1 deel
960 Alfabetisch register (op voornaam) van de gereserveerde graven van
f 15,-, f 25,-, f 30,-, f 40,- en f 50,-. Ongedateerd 1 deel
961 Alfabetisch register van gereserveerde graven van f 50,-, f30,- en f 15,en de open graven van f 50,- die bestemd zijn voor de Armenkas.
s.d. 1 deel
962 Lijst van onbezette graven van f 50,-, f 30,- en f 15,- en van f 50,- die
aan de Armenkas behoren. Ongedateerd. 1 omslag
963 Register bevattende lijst van nog open graven van f 50,- enf 30,(5523-5686). 1763 - 1926 1 deel
5.2 SOCIALE ZORG
5.2.10 ALGEMEEN
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964 Notulen van de ’sectie van Finantiën’. 1837 - 1850 1 deel
Zie inleiding hoofdstuk ’Inrichting van de administratie’.
965-967 Notulen van de Tweede Afdeling. Met marginale aantekeningen. 1850 1877 3 delen
965 - 1850 - 1859
966 - 1859 - 1868
967 N.B. Zie inleiding blz. 9. 1868 - 1877
968 Bijlagen bij de notulen van de Tweede Afdeling. 1854 - 1869 1 omslag
5.2.10 ONDERSTAND
969-972 ’Livro longo de cuatro contas’. Register van uitgaven ten behoeve van
de armen, buitengewoon dringende uitgaven aan behoeftigen, uitgaven
voor de armen buiten Amsterdam en algemene uitgaven ten behoeve van
personeel van de gemeente. 1729 - 1816 4 delen
969 - 1729 - 1735
970 (5495-5519). 1735 - 1760
971 - 1772 - 1792
Duplicaat op film (nr. 6059), geen scans op aanvraag
972 (5553-5575). 1793 - 1816
973 ’Livro de segredos’. Alfabetische index op de namen van personen die
rechtstreeks geld ontvangen hebben van de parnassim (5493-5577). 1733
- 1817 1 deel
974-977 Lijsten van personen die voor bedeling in aanmerking komen,hetzij in
geld of in natura (turf, paasbrood). 1734 - 1819 4 omslagen
Niet ter inzage.
974 N.B. In zeer slechte staat. Niet ter inzage. 1734 - 1756
Duplicaat op film (nr. 6057, 6059), geen scans op aanvraag
975 N.B. In zeer slechte staat. Niet ter inzage. 1756 - 1774
Duplicaat op film (nr. 6057), geen scans op aanvraag
976 NB. In zeer slechte staat. Niet ter inzage. 1779 - 1796
Duplicaat op film (nr. 6057), geen scans op aanvraag
977 N.B. In zeer slechte staat. Niet ter inzage. 1797 - 1819
Duplicaat op film (nr. 6057), geen scans op aanvraag
978-979 ’Registro dos despachos’. Register van uitkeringen aan lidmaten als reisgeld om naar elders te vertrekken. Met index. (5519-5574). 1759 - 1814
2 delen
978 (5519-5563). 1759 - 1802
979 (5563-5574). 1803 - 1814
980 Rekesten van parnassim aan schepenen van Amsterdam betreffende gemeenteleden die geld uit de armenkas ontvangen hebben om naar het buitenland te vertrekken en die in Nederland zijn gebleven. Met disposities.
1752 - 1759 1 omslag
981-985 Disposities en besluiten van de parnassim betreffende het collecteren
voor hun armen, alsmede lijsten met namen van collectanten. 1809 1859 5 delen
981 - 1809 - 1814
982 - 1815 - 1823
983 - 1823 - 1836
984 - 1836 - 1852
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985 - 1852 - 1859
986 ’Privilegio dos senhores Estados de Holanda & Westvriesland & dos senhores do Magistrado de Amsterdam para a isenção do direito sobre a
turva para a povresa de Nação e isenção do direito da sisa sobre o trigo
para a masot para a povresa’. Privileges va. . . 1681 - 1805 1 omslag
Voor specificatie zie inv.nr. 136, fol. 7.
987 Register van maandelijkse bijdragen aan de armen (5480/81). 1720 1721 1 deel
988 Contracten met leveranciers van goederen die voor de bedeling bestemd
zijn. 1734 - 1848 1 omslag
989 Register van de uitreiking van taletot (gebedskleding), tephelim (gebedsriemen) en gebedenboeken door de gabay da sedaca (penningmeester
van de armenkas) (5501-5559). 1741 - 1799 1 deel
990 Stukken betreffende de hebra (ziekenverzorging). 1750 ca. 1 omslag
991 Lijsten bevattende namen van personen die in aanmerking zijn gekomen
voor bijzondere bedelingen en kwitanties van personen die bedeling hebben
gekregen door een gift van stadhouder Willem V. 1757 - 1789 1 omslag
992 Stukken betreffende een geschil tussen parnassim en regenten van het
Oudezijds Huiszittenhuis inzake weigering van parnassim de jaarlijkse
recognitie te voldoen. 1799 - 1810 1 omslag
993 Stukken betreffende de commissie tot inzameling van liefdegiften voor
de ramp van Leiden. 1807 1 omslag
994 Tarief van bedeling. 1815 - 1869 1 omslag
995 Register van bijdragen voor een bijzondere ondersteuning aan de armen
ter gelegenheid van een cholera epidemie. 1832 1 deel
996 Stukken betreffende bedeling in verband met de cholera epidemie in 1832
en de strenge winter van 1854/55. 1832 - 1855 1 omslag
997 Register van bijdragen voor de zesjarige inschrijving ten behoeve van
het Portugees-Israëlietisch Oude Vrouwenhuis. 1840 - 1876 1 deel
998 Register van leden die gedurende zes jaar vrijwillig bijdragen aan het
Oude Vrouwenhuis. 1845 1 deel
999 Register van leden die zich verplichten gedurende zes jaren een vrijwillige
bijdrage aan de armenschool te betalen. 1850 - 1870 1 deel
1000 Stukken betreffende subsidie door de gemeente Amsterdam aan de ziekenverzorging. 1814 - 1857 1 omslag
5.2.10 VERLENEN VAN VOORSCHOTTEN
1001 ’Livro de emprestimo’. Register houdende administratie van de leningen
met vaste termijn door de parnassim toegestaan aan lidmaten. Met
index. 1792 - 1797 1 deel
1002 Verklaringen van personen betreffende geldleningen van parnassim. 1788
- 1807 1 omslag
5.2.10 LEENFONDS
1003 Grootboek. 1854 - 1876 1 deel
1004-1013 Kasboeken. 1854 - 1873 10 delen
1004 - 1854
1005 - 1854 - 1857
1006 - 1857 - 1863
1007 - 1862 - 1863
1008 - 1863 - 1864
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1009 - 1864
1010 - 1864 - 1866
1011 - 1866 - 1867
1012 - 1867 - 1870
1013 - 1870 - 1873
1014 Kladkasboek. 1857 - 1859 1 deel
1015-1017 Register van ontvangsten. 1855 - 1874 3 delen
1015 - 1855 - 1856
1016 - 1856 - 1861
1017 - 1861 - 1874
1018 Staat van de achterstallige gelden en wanbetalers. 1855 1 deel
1019 Staat van schuldenaars. 1867 1 stuk
1020-1021 Register van gegeven voorschotten. 1854 - 1861 2 delen
1020 (’La A ’). 1854
1021 (’La C’). 1855 - 1861
1022 Kwitanties van verstrekte voorschotten. 1866 - 1870 ca. 1 deel
1023 Register van verslagen over de staat van het Leenfonds. 1854 - 1872 1
deel
1024 Lijst met namen van personen die gebruik maken van het Leenfonds.
Met index. 1800 ca. - 1899 ca. 1 deel
5.2.10 BEHEER VAN DE BELEENKAS
1025 Journaal. 1812 - 1822 1 deel
1026 Kasboek. 1818 - 1822 1 deel
1027 Lijsten van panden. 1690 - 1824 1 omslag
5.2 BEMOEIINGEN MET ANDERE GEMEENTEN
5.2.11 Stukken betreffende joodse gemeenten te Amsterdam, Curaçao, Suriname en
Constantinopel. 1650 - 1798 5 pakken
Zie voorspecificatie inv.nr.136, blz. 32.
1028A Nrs. 1-5 (blz. 1-349). 1650 ca. - 1738 ca. 1 pak
1028AA Nrs. 8 (blz. 350-695). 1674 ca. - 1798 ca. 1 pak
1028B Blz. 1-619. 1746 ca. - 1750 ca.
1028BB Blz. 629-1119. 1750 ca. - 1793 ca.
1029 Nummers 9 -14 (blz. 1-942) 1735 - 1749
5.2.11 Ingekomen stukken van de gemeenten te Jeruzalem, houdende aanvragen tot
steun. 1650 1 omslag
5.2.11 Akten van transport van de begraafplaats te Middelburg die door de gemeente
aangekocht is. 1723 1 omslag
Duplicaat op film (nr. 3395), Zie voor specificatie inv.nr. 136, blz. 32.
5.2.11 Stukken betreffende de lening aan de joodse gemeente te Venetië 1737 - 1797
2 delen en 1 pak
1032 Register van besluiten en van ingekomen en uitgaande. 1737 - 1756 1
deel
1033 Register van obligaties. 1737 - 1775 1 deel
Duplicaat op film (nr. 3395), Beschadigd.
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1034 Ingekomen stukken. 1737 - 1797 1 pak
Duplicaat op film (nr. 3395)
5.2.11 Reglement van de Portugees-Israëlietische gemeente Beraha ve-Salom te Suriname. Afschrift. Met inhoudsopgave. 1755 1 deel
5.2.11 Brieven van de Portugees-Israëlietische gemeente te ’s-Gravenhage. 1798 1814 2 omslagen
1036 - 1798
Duplicaat op film (nr. 3395)
1037 - 1811 - 1814
Duplicaat op film (nr. 3395)
5.2.11 Naamlijsten van de bestuurders van de vrijmetselaarsloge La bien-aimée te
Amsterdam. 1822 - 1838 1 omslag
Duplicaat op film (nr. 3395)
5.2.11 Register houdende rekening-courant met de gemeente Mikve Israël te Curaçao.
1827 - 1842 1 deel
5.2.11 Stukken betreffende de Portugees-Israëlietische synagoge te Maarssen.(Met
retroacta). 1839 1 omslag
Duplicaat op film (nr. 3395, 3396)
5.2.11 Register houdende verantwoording van een collecte gehouden onder de gemeenteleden ten behoeve van Jeruzalem. 1846 1 deel
ARCHIEF VAN DE GROTE KERKERAAD TALMUD TORA
6 Besluiten, sinds 1815 proces-verbalen van de Grote Kerkeraad. 1762 - 1870 4 delen
1042-1045
1042-1045
1042-1045
1042-1045
6
6
6
6
6

(5522-5573). 1762 - 1813
- 1828 - 1849
- 1849 - 1863
- 1863 - 1870

Klad-procesverbaal. 1850 1 stuk
Bijlagen bij de processen-verbaal. 1842 - 1850 1 omslag
Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken. 1844 - 1850 1 omslag
Presentielijsten van de leden van de Grote Kerkeraad. 1832 - 1871 1 deel
Stukken betreffende regeling ’Armbestuur’. 1845 - 1846 1 omslag

GEDEPONEERDE ARCHIEVEN
7 ARCHIEVEN VAN VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN VAN DE GEMEENTE
TALMUD TORA
7.1 TALMUD TORA EN ETS HAlM
7.1.1 ALGEMEEN
1051 ’Termos de Talmud Torah e de Ets Haim’. Besluiten van TalmudTora
en Ets Haim (5376-5488). 1616 - 1728 1 deel
1052-1059 Besluiten, sinds 1816 notulen van Ets Haim (5397-5636). 1637 - 1876
8 delen
1052 (5397 -5488). 1637 - 1728
1053 (5488- 5570). Met inhoudsopgave. 1728 - 1810
1054 (5570 -5585). 1810 - 1825
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1055
1056
1057
1058
1059

(5585
(5592
(5600
(5608
(5622

-5592).
-5600).
-5608).
-5622).
-5636).

Met inhoudsopgave. 1825 - 1832
Met inhoudsopgave. 1832 - 1840
1840 - 1848
1848 - 1862
1862 - 1876

1060 Inhoudsopgave van de notulen (5622-5628). 1862 - 1868 1 omslag
1061 Klad-notulen. 1843 - 1856 1 omslag
1062 Notulen van de gecombineerde vergadering van de waarnemend opperrabbijn, parnassim van de gemeente Talmud Tora en regenten van
Ets Haim. 1852 - 1855 1 stuk
1063 Reglementen en besluiten betreffende de reglementen (5488-5570). Met
inhoudsopgave. 1728 - 1810 1 deel
1064 ’Reglementen in manuscript’. Reglementen, concept- reglementen en
ampliaties. 1728 - 1864 1 omslag
1065 Ampliaties en veranderingen van de reglementen (5506-5569). Aangelegd in 1809. 1746 - 1809 1 deel
1066 Stukken betreffende het herzien van de reglementen volgens dispositie
van de Minister van Binnenlandse Zaken van maart 1810. 1811 1
omslag
1067-1068 Register van reglementen en van de voornaamste besluiten. 1728 1825 2 delen
1067 Aangelegd 1824.
Beschadigd.
1068 Aangelegd 1825.
1069 Ingekomen stukken. 1816 - 1868 1 omslag
1070-1071 Kopieboek van uitgaande stukken. 1829 - 1872 2 delen
1070 (5589-5603). 1829 - 1843
1071 (5616-5632). 1856 - 1872
1072 Naamlijst van de penningmeesters (5397-5665). 1637 - 1905 1 deel
1073 Register van de broeders van de gebroederschap en van de legatarissen;
tevens besluiten betreffende verschillende schenkingen. Ingesteld 1728.
1637 - 1902 1 deel
1074 Register van testamenten van personen die iets legateren aan Ets Haim
(5404-5599). 1644 - 1838 1 deel
1075 Stukken betreffende legaten. 1651 - 1868 1 omslag
7.1.1 EIGENDOMMEN
1076
1077
1078
1079

Akten van transport van effecten. 1687 - 1758 1 omslag
Stukken betreffende effecten. 1746 - 1849 1 omslag
Verzekeringspolis voor de bibliotheek. 1832 1 stuk
Register van uitlening van boeken uit de bibliotheek. 1849 - 1863 1
deel
1080 Stukken betreffende het verhuren van een lokaal door de regenten van
Ets Haim aan de vereniging Jadrech Hanarim. 1848 - 1853 1 omslag
1081 Overeenkomst waarbij de parnassim van Talmud Tora een huis verhuren aan de regenten van Ets Haim. 1851 1 stuk
1082 Stukken betreffende werkzaamheden verricht aan de gebouwen van de
gebroederschap. 1852 - 1853 1 omslag
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1083
1084
1085
1086
1087

(5540-5569).
(5569-5591).
(5591-5607).
(5607-5616).
(5616-5634).

1780
1809
1831
1847
1856

-

1809
1831
1847
1856
1874

1088-1089 Klad-journaal (5600-5616). 1840 - 1856 2 delen
1088 (5600-5607). 1840 - 1847
1089 (5607-5616). 1847 - 1856
1090-1093 Kasboek. 1838 - 1877 4 delen
1090
1091
1092
1093

-

1838
1857
1862
1867

-

1844
1862
1867
1877

1094 Kasboek van de uitgaven (5603-5614). 1843 - 1855 1 omslag (met 8
delen)
1095-1099 Register houdende rekening van de contributie en offergelden. 1788 1871 5 delen
1095
1096
1097
1098
1099

(5548-5565).
(5566-5575).
(5576-5601).
(5602-5616).
(5616-5631).

1788
1806
1816
1843
1856

-

1805
1815
1842
1856
1871

1100-1101 Kasboek betreffende contributie en offergelden. 1785 - 1817 2 delen
1100 (5545-5569). 1785 - 1809
Beschadigd.
1101 (5570-5577). 1810 - 1817
1102-1114 ’Aspacoth’. Kasboek van de maandgelden die aan studenten worden
uitgekeerd. 1700 - 1886 13 delen
1102 (5460-5479). 1700 1103 (5515-5532). 1755 1104 (5532-5549). 1772 Beschadigd.
1105 (5549-5562). 1789 1106 (5562-5574). 1802 1107 (5574-5586). 1814 1108 (5586-5596). 1826 1109 (5597-5607). 1837 1110 (5607-5619). 1847 1111 (5617-5622). 1857 1112 (5619-5624). 1859 Beschadigd.
1113 (5622-5629). 1862 1114 (5629-5646). 1869 -

1719
1772
1789
1802
1814
1826
1836
1847
1859
1862
1864
1869
1886

1115 Klad-aantekeningen betreffende de adrninistratie van inkomsten en
uitgaven. 1860 ca. 1 omslag
1116-1122 Grootboek. 1652 - 1873 7 delen
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1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122

(5412-5488).
(5540-5563).
(5564-5573).
(5574-5585).
(5585-5603).
(5603-5616).
(5617-5633).

1652
1780
1804
1814
1825
1843
1856

-

1728
1803
1813
1825
1843
1856
1873

1123 Balansboek (5604-5615). 1844 - 1855 1 deel
1124 Begrotingen (5589-5603). 1829 - 1843 1 omslag
1125 Lijst van handtekeningen van personen die zich verplichten gedurende
zes achtereenvolgende jaren een bijdrage aan Ets Haim te geven. 1830
- 1836 2 stukken
1126 Schuldbekentenissen van de rabbinale aspiranten. 1844 - 1848 1 omslag
7.1.1 ONDERWIJS
1127 Stukken betreffende reorganisatie van het onderwijs. 1843 - 1844 1
omslag
1128 Contract met de onderwijzers. 1850 1 stuk
1129 Leerprogramma’s en lesroosters. 1850 ca. 1 omslag
1130 Staten van leerlingen. 1812 1 omslag
1131 Presentielijsten van de leerlingen (5600-5603). Met index. 1840 - 1843
1 deel
1132 Presentielijsten van de kleine medras (laagste afdeling). 1847 - 1849
2 stukken
1132A Presentielijsten van Jacob Bassan (5612-5616). 1852 - 1856 1 deel
1133 Presentielijsten van leerlingen van I. Beneditty (5617) 1857 ca. 1 deel
1134-1135 Presentielijsten van de leerlingen van A.J. Vaz Dias. 1861 - 1863 2
delen
1134 - 1861 - 1862
1135 - 1862 - 1863
1136 Scripties van leerlingen. 1850 ca. 1 omslag
1137-1138 ’Livro de Ascaboth’. Register van personen voor wie ascaba (gebed
voor de zielsrust voor een overledene) gezegd moet worden in de grote
medras (hoogste afdeling). Met kopie.19e eeuw. 1800 ca. - 1899 ca.
2 delen
1137 I.
1138 II.
1139 Lijst van personen voor wie ascaba gezegd moet worden. 1800 ca. 1
omslag
1140 Contract tussen de vertaler Samuel Israël Mulder en de firma S.L.
Salzedo & Co. betreffende de vertaling van gebeden volgens de Portugese ritus. Afschrift. 1849 1 stuk
7.1 SANTA COMPANHIA DE DOTAR ORFAS E DONZELAS
7.1.2 Besluiten. 1615 - 1883 9 delen
1141
1142
1143
1144

’Termos
’Termos
’Termos
’Termos
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1145
1146
1147
1148
1149

’Termos
’Termos
’Termos
’Termos
’Termos

E’. 1735 - 1787
F’. 1787 - 1814
G’. 1814 - 1840
H’. 1840 - 1862
I’. 1862 - 1883

7.1.2 Notulen. 1848 - 1887 1 deel
7.1.2 Ingekomen stukken (5378-5546). 1618 - 1786 11 pakken en 6 omslagen
1151A
1151B
1152A
1152B
1153A
1153B
1154A
1154B
1155A
1155B
1156A
1156B
1157A
1157B
1158A
1158B
1159

Blz. 1-316 1618 - 1652 1 pak
Blz. 318-671 1653 - 1669 1 pak
- 1670 - 1676 1 pak
- 1677 - 1686
- 1687 - 1699 1 pak
- 1700 - 1711
- 1711 - 1719 1 pak
- 1720 - 1730
- 1731 - 1736
- 1737 - 1740 1 pak
- 1741 - 1747 1 pak
- 1748 - 1750 1 pak
- 1751 - 1756 1 pak
- 1757 - 1759
- 1760 - 1770
- 1771 - 1780 1 pak
- 1781 - 1786 1 pak

7.1.2 Reglement van 1756 met aanvullingen van 1812 en 1825. Vertaling uit het
Portugees in het Nederlands. 1840 ca. 1 deel
7.1.2 Reglement van 1756 met aanvullingen van 1812, 1825 en 1843. Beëdigde
vertaling uit het Portugees in het Nederlands. 1861 1 deel
7.1.2 Aanvullingen op de reglementen van 1812, 1825 en 1843. Vertaling uit het
Portugees in het Nederlands. 1852 1 omslag
7.1.2 ’Livro dos irmãos’. Register van lidmaten (5375-5716). Opgesteld ca.1775.
Met alfabetische index. 1615 - 1956 1 deel
Zie ook inv.nr. 1181.
7.1.2 Journaal. 1615 - 1885 4 delen
1164
1165
1166
1167

-

1615
1635
1810
1837

-

1635
1703
1837
1885

7.1.2 Grootboek. 1615 - 1885 12 delen
1168 - 1615 - 1635
1169 - 1635 - 1703
Duplicaat op film (nr. 5029, 5030)
1170 - 1703 - 1733
1171 - 1733 - 1749
1172 - 1749 - 1763
1173 - 1779 - 1790
1174 - 1790 - 1800
1175 - 1800 - 1813
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1176
1177
1178
1179

-

1814
1824
1837
1858

-

1824
1837
1858
1885

7.1.2 Akten van transport van effecten. 1690 - 1746 1 omslag
7.1.2 ’Pautas’. Lijsten met namen van meisjes die deelnemen aan de trekkingen
en van leden van de gebroederschap. 1626 - 1848 1 omslag
De pauta van 1616 bevindt zich ingelijst bij de Portugees IsraÃlietische
gemeente. Zie ook inv.nr. 1163.
7.1.2 Stukken betreffende het huwelijksgeld toegekend aan Reyna van Semuel van
Jacob Uziel Cardoso. 1778 2 stukken
7.1.2 Stukken betreffende het huwelijksgeld toegekend aan Rachel van Isaac Ereira.
1845 - 1848 2 stukken
7.1.2 Stem- en lotingsbriefjes. 17e en 18e eeuw. 1600 ca. - 1799 ca. 1 omslag
7.1.2 Register houdende namen van legatarissen voor wie ascaba (gebed voor de
zielsrust van een overledene) gezegd moet worden; achterin een preek betreffende de orde in de synagoge. 1760 ca. 1 deel
7.1 HONEN DALIM
7.1.3 Reglementen, besluiten en ledenlijsten (5385-5444). Met index. 1625 - 1684
1 deel
7.1 VESTIARIA
7.1.4 Besluiten, afrekening van de penningmeester en lijsten met namen van bedeelden. 1753 - 1834 2 delen
1187 (5513-5547). 1753 - 1787
Beschadigd.
1188 (5548-5594). 1788 - 1834
7.1 VESTIARIA DOS TALMIDIM
7.1.5 Rekening en verantwoording van de administrateur, lijsten met namen van
personen die bijgedragen hebben aan de instelling en lijsten van namen van
personen die voor bedeling in aanmerking zijn gekomen. 1670 - 1816 2 delen
1189 (5440-5505). 1670 - 1745
geen scans op aanvraag, In zeer slechte staat Niet ter inzage.
1190 (5505-5576). 1745 - 1816
7.1 GEMELUT HASSADIM
7.1.6 Reglementen, besluiten en administratie van de contributiegelden, met lijst van namen van penningmeesters (5426-5521). Met inhoudsopgave vanaf
1705. 1666 - 1761 1 deel
7.1.6 Besluiten. 1859 - 1883 1 deel
7.1.6 Ingekomen stukken. 1820 - 1859 1 omslag
7.1.6 Verordening voor het uitdragen van de lijken. 1846 1 stuk
7.1.6 Register van lidmaten die dienst hebben gedaan als grafdelvers; met lijst van
namen van administrateurs. 1753 - 1812 2 delen
1195 (5513-5546). 1753 - 1786
1196 (5546-5572). 1786 - 1812
In slechte staat.
7.1.6 Journaal en grootboek (5602-5638). 1842 - 1878 1 deel
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7.1.6 Register houdende administratie van de inkomsten en uitgaven. 1759 - 1842
3 delen
1198 (5519-5548). 1759 - 1788
1199 (5549-5568). 1789 - 1808
1200 (5569-5602). 1809 - 1842
7.1.6 Contracten betreffende het bewaren van jassen en steken. 1848 - 1862 1
omslag
7.1 HESED WEEMET
7.1.7 Resoluties (5542-5566). 1782 - 1806 1 deel
7.1.7 Brief aan parnassim betreffende het goedkeuren van de reglementen. Afschrift. 1777 1 stuk
7.1.7 Reglementen. Gedrukt. 1860 1 stuk
7.1.7 Reglement voor het wassen van de lijken. Gedrukt. 1850 ca. 1 stuk
7.1.7 Instructie voor de secretaris. 1821 1 stuk
7.1.7 Lidmatenregister (5502). 1742 1 deel
7.1.7 Stukken houdende opdracht aan de leden tot het wassen van lijken, getekend
door een lid van het bestuur (5614-5629). 1854 - 1869 1 omslag
7.1.7 Kwitanties. 1840 - 1866 1 omslag
7.1 ABODATH HA-CHESED
Vereniging opgericht in 1641, met het doel steun te verlenen aan behoeftige Hoogduitse en Poolse geloofsgenoten.
7.1.8 Register van de penningmeester betreffende de administratie van de contributie en jaarlijkse inkomsten en uitgaven (5495- 5500). 1735 - 1740 1
deel
7.1 ABY JETOMIM
7.1.9 Register van wezen, leden en administrateurs en leerlingencontracten. 1648
- 1795 1 deel
7.1.9 Ingekomen stukken (met retroacta). 1815 - 1866 1 omslag
7.1.9 Lidmatenregister (5594). 1834 1 deel
7.1 TEMINE DARECH
De vereniging Temine Darech (De volmaakten van levenswandel) is opgericht in
1665 met als doel wetsbeoefening en ziekenzorg.
7.1.10 Reglementen van 1672. Geautoriseerde vertaling uit het Portugees in het
Nederlands. 1680 1 stuk
7.1 ASUTA HABRAYA UGBUL ALMANA
7.1.11 Grootboek (5507-5554). 1747 - 1794 1 deel
7.1.11 Balansboek. 1812 - 1852 2 delen
1216 - 1812 - 1841
1217 - 1843 - 1852
7.1.11 Register houdende opgave van ontvangsten en uitgaven van devereniging
Asuta Habraya Ugbul Almana. 1852 - 1876 1 deel
7.1 SJOMERIM LA-BOKER
7.1.12 Register van personen voor wie ascaba (gebed voor zielsrustvan een overledene)
gezegd wordt. 1859 2 delen
1218 Tisjrie-Adar II (oktober-maart).
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1219 Niesan-Eloel. (april-september).
7.1 MISHENET ZEQUENIM
7.1.13 Reglementen, besluiten en notulen. 1750 - 1879 2 delen
1220 (5510-5603). 1750 - 1843
1221 In mei 1843 beginnen de notulen in de Nederlandse taal. 1843 - 1879
7.1.13 Ingekomen stukken. 1816 - 1865 1 omslag
7.1.13 Ledenlijst. Gedrukt. 1772 1 stuk
7.1.13 Klad-admissieregister. 1800 - 1886 1 deeltje
geen scans op aanvraag
7.1.13 Processtukken van een geschil tussen de regenten en de loodgieter Dick ten
Haaff. 1809 1 omslag
7.1.13 Verzekeringspolis met kwitanties van het huis op de Herengracht. 1841 en
1848. 1841 - 1848 1 omslag
7.1.13 Inventaris van de inboedel van het gesticht. 1854 2 stukken
7.1.13 Journaal. 1750 - 1867 2 delen
1227 (5510-5602). 1750 - 1842
1228 - 1843 - 1867
7.1.13 Kasboek van de contributiegelden (5551-5640). 1791 - 1880 1 deel
7.1.13 Grootboek. Met index. 1750 - 1870 2 delen
1230 (5510-5602). 1750 - 1842
1231 - 1843 - 1870
7.1.13 Stukken betreffende inschrijving in het grootboek van de nationale schuld.
1815 - 1844 1 omslag
7.1.13 Admissieregister. 1800 - 1885 1 deel
7.1.13 Klad register. 1800 - 1886 1 deeltje
7.1 HASE HAMAHARACHA
7.1.14 Kasboek van de contributie en offergelden. 1713 - 1884 7 delen
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240

(5474-5486). Bevat ook besluiten. 1713 - 1726
(5487-5519). 1727 - 1759
(5520-5538).Met naamlijst van de penningmeesters. 1760 - 1778
(5538-5558). 1778 - 1798
(5559-5576). 1799 - 1816
(5577-5600). 1817 - 1840
(5601-5644). Met naamlijst van bestuurderen tot 1895. 1841 - 1884

7.1.14 Ingekomen stukken. 1848 - 1868 1 omslag
7.1 MEIL SEDACA
7.1.15 Reglementen en besluiten, kasboek van de inkomsten en uitgaven; naamlijsten van bestuurders (5514-5597). 1754 - 1837 1 deel
7.1.15 Notulen. 1838 - 1877 1 deel
7.1.15 Naamlijsten van bestuurders en leden. 1850 - 1939 1 deel
7.1.15 Balansboek. 1807 - 1876 1 deel
7.1.15 Klad-balansboek. 1865 - 1879 1 deel
7.1.15 Kwitanties. 1832 - 1870 1 omslag
7.1 NOTEN LECHEM LA-DAL
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7.1.16 Notulen. 1854 - 1861 1 deel
7.1 HABERIM MAGSIBIM
7.1.17 Reglementen (5528). 1768 1 deel
7.1.17 Register houdende rekening van inkomsten en uitgaven (5559-5591). 1799 1830 1 deel
7.1.17 Brief van parnassim betreffende hun toezicht op de gebroederschap. 1820 1
stuk
7.1 HANAGATH HA-NEHARIM
7.1.18 Aantekening van de punten die behandeld zijn in de algemene vergadering.
1799 - 1809 1 deel
7.1.18 Ingekomen stukken. 1820 - 1825 2 stukken
7.1.18 Reglementen met approbatie van parnassim van de gemeente Talmud Tora.
1791 2 stukken
7.1.18 Instructie voor de leraar die verbonden is aan de gebroederschap. 1855 2
stukken
7.1.18 Register van rekening van inkomsten en uitgaven. 1791 - 1919 3 delen
1256 (5551-5580). 1791 - 1820
1257 (5580-5605). 1820 - 1845
1258 - 1846 - 1919
7.1.18 Kasboek van de contributie en offergelden. 1792 - 1909 2 delen
1259 - 1792 - 1812
1260 (5572-5669). 1812 - 1909
7.1 MATSEBET ABEN
7.1.19 Naamlijsten van de penningmeesters (5560-5565). 1800 - 1805 1 deel
In zeer slechte staat. Niet ter inzage.
7.1 MAHOZ-LADAL EN HUKAT APASAH
7.1.20 Besluiten van de verenigingen Mahoz-Ladal en Hukat Apasah (5566). 1805
1 deel
7.1.20 Besluiten van Mahoz-Ladal (5566-5573). 1806 - 1813 1 deel
7.1.20 Besluiten van Hukat Apasah (5566-5574). 1806 - 1814 1 deel
7.1.20 Journaal van Hukat Apasah (5566-5572). 1806 - 1812 1 deel
7.1 PORTUGEES-ISRAËLIETISCHE ARMENSCHOOL
7.1.21
7.1.21
7.1.21
7.1.21
7.1.21
7.1.21
7.1.21
7.1.21
7.1.21

Ingekomen brieven. 1827 1 omslag
Lijst van begunstigers. 1818 - 1827 1 deel
Journaal. 1850 - 1871 1 deel
Grootboek. 1820 - 1871 1 deel
Index op het grootboek. 1820 - 1871 1 deeltje
Kasboek. 1869 - 1871 1 deel
Rekeningen en kwitanties. 1870 - 1871 1 omslag
Jaarlijkse rekeningen. 1823 - 1871 1 omslag
Eigendomsbewijzen van het schoolgebouw. 1770 - 1829 1 omslag

7.1 OUDE VROUWEN-EN ZIEKENHUIS MESIB NEFES
7.1.22 Stukken betreffende de oprichting. 1833 - 1834 1 omslag
7.1.22 Lijst met namen van deelnemers aan het fonds tot op- en inrichting van een
Oude Vrouwen- en Ziekenhuis. 1835 1 deeltje
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7.1.22 Reglementen. 1834 - 1851 1 omslag
7.1.22 Notulen. 1835 - 1850 2 delen
1278 - 1835 - 1837
1279 - 1838 - 1850
7.1.22
7.1.22
7.1.22
7.1.22
7.1.22
7.1.22
7.1.22

Index op de notulen. 1835 - 1837 1 deel
Bijlagen bij de notulen. 1835 - 1850 1 omslag
Kopieboek van uitgaande stukken. 1835 - 1850 1 deel
Begroting en balansen. 1835 - 1850 1 deel
Begrotingen, goedgekeurd door parnassim. 1835 - 1847 1 omslag
Staten van de verpleegden. 1834 - 1924 1 deel
Lijst met namen van kinderen die in het Oude Vrouwen- en Ziekenhuis gevaccineerd zijn. 1835 - 1837 1 stuk

7.1 PORTUGEES-ISRAËLIETISCHE BEWAARSCHOOL
7.1.23 Stukken betreffende de oprichting. 1847 - 1848 1 omslag
7.1.23 Ledenlijst van de vereniging Tot de instandhouding van de Bewaarschool.
1847 - 1857 1 deel
7.1.23 Register houdende aantekeningen betreffende de Portugees-Israëlietische Bewaarschool, opgetekend door de bestuurder J.A. Mendes da Costa. 1847 1876 1 deel
7.1.23 Register houdende rekening van ontvangsten en uitgaven. 1854 - 1873 3
delen
1290 - 1854 - 1861
1291 - 1861 - 1868
1292 - 1868 - 1873
7.1.23 Maandelijkse rekening van uitgaven gedaan ten behoeve van het onderwijzend personeel. 1859 - 1871 4 delen
1293
1294
1295
1296

-

1859
1861
1865
1868

-

1861
1865
1867
1871

7.1.23 Naamlijst van kinderen die tot de school toegelaten zijn. 1847 - 1873 3
delen
1297 - 1847 - 1851
1298 - 1851 - 1859
1299 - 1859 - 1873
7.1.23 Register van vaccinatie van kinderen die op de school toegelaten zijn. 1870
ca. 3 delen
1300 Nrs. 663-874.
Betreft de inschrijvingsnummers van de kinderen.
1301 Nrs. 875-1238.
1302 Nrs. 1239-1419.
7.1.23 Bewijzen van vaccinatie van kinderen die toegelaten zijn tot de school. 1848
- 1867 1 omslag
7 ARCHIEVEN VAN ANDERE GEMEENTEN EN INSTELLINGEN
7.2 PORTUGEES-ISRAËLIETISCHE GEMEENTE TE BRAZILIË
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7.2.1 Register houdende reglement en besluiten (5409-5414). 1648 - 1654 1 deel
7.2 PORTUGEES-ISRAËLIETISCHE GEMEENTE TE NAARDEN
7.2.2 Register houdende reglementen en besluiten (5489-5529). 1728 - 1769 1 deel
7.2.2 Transportakten en andere stukken. 1723 - 1886 1 omslag
geen scans op aanvraag
7.2 GENOOTSCHAP TALMIDE SADIC TE ’S-GRAVENHAGE
7.2.3 Register houdende resoluties; tevens dienende als kasboek 1787 - 1793 1
deel
7.2 CONSULERENDE COMMISSIE TOT DE ZAKEN VAN DE EREDIENST VAN
HET HOLLANDS PORTUGEES-ISRAELIETISCHE KERKGENOOTSCHAP
7.2.4 Notulen met bijlagen. 1809 - 1810 1 omslag
7.2 COMMISSIE VAN TOEZICHT OVER DE KERKELIJKE BESNIJDENISSEN
VOOR HET NEDERLANDS PORTUGEES-ISRAELIETISCHE HOOFD SYNAGOGE
7.2.5 Processen-verbaal. Met bijlagen. 1821 - 1846 1 omslag
7.2 NEDERLANDS-ISRAËLIETISCHE HOOFDSYNAGOGE TE ZWOLLE
7.2.6 Afschriften van notulen van de parnassim en van de Grote Kerkeraad. Met
bijlagen. 1866 1 omslag
7.2.6 Ingekomen stukken van de Hoofdcommissie tot de Zaken van de Israëlieten.
1828 - 1853 1 omslag
7.2.6 Begrotingen. 1844 - 1854 1 omslag
7.2 NEDERLANDS-ISRAËLIETISCHE HOOFDSYNAGOGE TE AMSTERDAM
7.2.7 Notulen van de Grote Kerkeraad. Met bijlagen. 1830 1 pak
7.2.7 Stukken behorende aan het Seminarium. 1786 - 1870 6 omslagen
1314
1315
1316
1317

Reglementen. Gedrukt. 1800 ca. - 1899 ca. 1 omslag
Notulen. 1865 1 stuk
Ingekomen stukken. 1836 - 1870 1 pak
Lijst van grondpapieren van huizen die aan het Seminarium behoren.
1800 ca. 1 stuk
1318 Rekeningen. 1838 - 1840 1 omslag
7.2.7 Stukken waarvan de samenhang met het archief niet duidelijk is. 1786 1821 1 omslag
7.2 HOOFDBESTUUR VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN DE ISRAËLIETEN
IN NEDERLAND
7.2.8 Ingekomen stukken. 1856 1 omslag
7.2 PEKIDIM EN AMARCHALIM VAN DE PORTUGEES-ISRAËLIETISCHE GEMEENTEN IN HET HEILIGE LAND, GEVESTIGD TE AMSTERDAM
7.2.9 Notulen. 1859 - 1907 1 deel
VARIA
8 HANDSCHRIFTEN EN FOTOKOPIEËN BETREFFENDE DE GEMEENTE TALMUD TORA EN HAAR INSTELLINGEN
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8.1 Ingebonden fotokopie van de reglementen van Dotar. 1615 1 deel
8.1 ’Registro dos parnassim’. Register houdende lijsten met namen van functionarissen
bij de gemeente en bij verschillende instellingen. Afschrift. 1639 - 1746 1 omslag
Dit register bevindt zich in handen van A.E. Capadose te Londen, maar is sinds
1950 in fotokopie in het archief aanwezig.
8.1 Register ingesteld door de vader van David Aboab Curiel, houdende afschriften
van de besluiten van de mahamad en van de rekening van de gabay. 1700 ca. 1
deel
8.1 Dagboek van een onbekende, met vermelding van gegevens van personen die functies bekleden bij de gemeente en van bijzondere gebeurtenissen. 1728 - 1770 1
deel
8.1 Afschriften van privileges aan de Portugese Joden te Amsterdam verleend van
1593- 1773. 1700 ca. - 1799 ca. 1 deel
8.1 Verhandelingen en preken. 1700 ca. - 1799 ca. 1 omslag
8.1 Beschrijving van de grafstenen van de begraafplaats te Ouderkerk aan de Amstel
door D. Henriques de Castro. 1870 ca. 2 delen
1328-1329 Karton 1 -20.
Beschadigd.
1328-1329 Karton 21 -31.
8.1 Aantekeningen betreffende de vestiging en het verblijf van de Spaanse en Portugese
Joden te Amsterdam door David FrancoMendes, samengesteld in 1769 (5529).
Afschrift 1872. 1769 1 deel
8.1 Manuscript betreffende de familie de Pinto. 1800 - 1899 1 omslag
8 FAMILIEPAPlEREN
8.2 Stukken betreffende de Haagse familie Boas. 1764 - 1939 1 omslag
8.2 Obligaties wegens planters in Suriname, Essequebo, Demerary, Catharina Heyliger
te St. Croix en de ingelanden van de Krimpenerwaard. 1765 - 1803 1 omslag
Niet ter inzage.
8.2 Obligatie van Jacoba de Raven, weduwe van Arnold Hooghart, te Amsterdam, met
bewijzen van uitgekeerde rente. 1772 - 1775 1 omslag
Niet ter inzage.
8.2 Brieven van dr. S. Th. de Meza en S.C. Belinfante over de komst en het verblijf
van M.C. Belinfante te Kopenhagen.- 1775 - 1776 1 omslag
8.2 Diploma van het doctoraalexamen in de medicijnen aan de Universiteit van Leiden
door Isaac Haim Abendana de Britto. 1778 1 stuk
8.2 Assurantiepolis van Moses Israel Ricardo. 1780 1 stuk
Niet ter inzage.
8.2 Stukken betreffende Abraham Lopes de Leao. 1800 - 1907 1 omslag
8.2 Stukken betreffende de boedel van Klaas de Roos. 1815 1 omslag
8.2 Brieven van Nancy Belmonte aan haar studerende vriend (Isaac da Costa) te Leiden. 1820 - 1821 1 omslag
8 EIGENDOMSBEWIJZEN
8.3 Eigendomsbewijzen van enige huizen in de Kalverstraat en in de Jonge Roelofsteeg.
1693 - 1833 1 omslag
8.3 Eigendomsbewijzen van een huis aan de Korte Prinsengracht. 1714 - 1815 1 omslag
8.3 Transportakten van een huis gelegen in de ’Joode Houttuynen tusschen en Steenvoetsen Markensteeg’. 1725 - 1806 1 omslag
8.3 Akten van transport van een huis en erve op de Nieuwe Keizersgracht over het
Weesperveld, het veertiende huis van de Weesperstraat. 1740 - 1803 1 omslag
8.3 Akte van transport van een huis in de Goudsbloemstraat. 1771 1 stuk
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8.3 Stukken betreffende de aankoop van een huis en erve te Vreeland. 1790 - 1792 2
stukken
8.3 Akte van transport van de werf De Noteboom op de Hoogte Kadijk. 1792 1 stuk
8.3 Eigendomsbewijzen van een huis en erve op de Keizersgracht, kadastersectie H
3837. 1798 - 1834 1 omslag
8.3 Eigendomsbewijzen van een huis in de Rapenburgerstraat. 1841 - 1844 1 omslag
8 KOLONISATIE EN HANDEL
8.4 Kwitanties wegens de verkoop van slaven door de directeur over de Wilde Kust,
genaamd Nova Zeelandia, aan Michael Dias, Moses Burgos, Jacob Gabay Correa,
Abraham Vas, Jacob Machorro, Joseph Lopez en Abraham Rodrigues, waarbij
Paulo Jacomo Pinto als bor. . . 1659 1 omslag
8.4 Declaratie wegens het verzenden van munten door Joseph Mendes da Silva namens
Alvaro da Costa voor rekening van Miguel Fernandes Mendes vanuit Londen naar
Oost-Indië. 1869 1 stuk
8.4 Stukken betreffende voorrechten toegekend aan personen die zich vestigen aan de
Wilde Kust. 1600 ca. - 1699 ca. 1 omslag
8.4 ’Papeles sobre el negocio de negros en Guinea’. Stukken betreffende de slavenhandel op de kust van Afrika. 1700 ca. 1 omslag
8.4 Privileges verleend door de Groothertog van Toscane in 1593 aan buitenlandse
kooplieden, kopie. 1700 ca. - 1799 ca. 1 stuk
8.4 Consideraties bij het verlenen van een octrooi door de Staten Generaal aan de
kolonie Berbice. Met kaart. 1700 ca. - 1799 ca. 2 stukken
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