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Op het einde van de zestiende eeuw verhuisde de van oorsprong joodse familie Duarte vanuit Portugal 

naar Antwerpen. Daar legde Diego (I) Duarte de basis voor een bijzonder lucratieve handelszaak in 

edelstenen en juwelen. Zijn zoon Gaspar (I) en kleinzoon Gaspar (II) kenden grote professionele successen 

en leverden juwelen aan de hoven van onder meer Engeland, Frankrijk, de Nederlandse Republiek en het 

Habsburgse Rijk. Dankzij hun rijkdom, konden de Duarte’s in hun stadspaleis aan de Meir kunst 

verzamelen en muziek maken, en hun artistieke fijnzinnigheid trok bezoekers uit heel West-Europa aan. De 

kunsten waren een katalysator voor hun handel, maar vormden tevens een universele taal die de familie 

Duarte toeliet de religieuze en geografische grenzen te overstijgen. In 1691, met de dood van Diego (II) 

Duarte, kwam een einde aan het Antwerpse verhaal van de Duarte’s.  

 

De Duarte’s waren wellicht de belangrijkste zeventiende-eeuwse juwelen- en edelstenenhandelaars in 

Antwerpen, maar die positie bereikten ze niet zonder inspanning. Dankzij doorzetting, hard werk, de liefde 

voor de kunsten en een wijdverspreid familienetwerk, en geholpen door de geografisch centrale positie van 

Antwerpen, slaagden deze ondernemende kosmopolieten erin om tegenslagen en religieuze discriminatie te 

overwinnen. En in de intimiteit van hun woning verenigden ze de wereld van de handel, de kunsten en de 

diplomatie in een omgeving waar iedere fijnzinnige bezoeker, los van zijn of haar religieuze achtergrond, 

welkom was. 

 

In dit artikel staan twee periodes uit het leven van de familie Duarte centraal. 

 

 

1. ‘Ce beau Mont Parnasse à Anvers’  

In de laatste jaren van de negentiende eeuw besloot het Antwerpse stadsbestuur om de Meir, 

op dat ogenblik al een van de belangrijkste verkeersaders van de stad, te verbreden. Op die 

manier zou een boulevard ontstaan die, samen met de De Keyserlei, het historische stadshart 

met het nieuw te bouwen treinstation zou verbinden. Om dat plan te realiseren diende een 

aanzienlijk aantal huizen en stadspaleizen plaats te maken voor nieuwe bestrating en nieuwe, 

monumentale panden, zoals de indrukwekkende Magasins Tietz en de Stadsfeestzaal. In de 

vaart van de vooruitgang en de economische voorspoed verdwenen heel wat oude huizen en 

hun geschiedenis bijna geruisloos.  

Een van de huizen, gelegen tussen de Kolveniersstraat en de Otto Veniusstraat, was het 

Hotel de Succa, gebouwd omstreeks 1561 door Bernardino de Succa, een Piëmontees 

koopman. Het was echter de familie Duarte, die het huis in 1615 verwierf
2
 en in de decennia 

erna verbouwde en uitbreidde, die van de woning een trekpleister wist te maken. Onder vader 

                                                      
1
 De auteur wil graag Martijn Akkerman, Mirjam Knotter en Anton Kras danken voor hun hulp. 

2
 Stadsarchief Antwerpen, Wijkboeken, PK # 2295, fol. 260

r
. 
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Gaspar (I), zijn echtgenote Catharina, hun zoon Diego (II) en diens broer en vier zussen 

groeide het stadspaleis van de Duarte’s uit tot een culturele verzamelplaats waar onder meer 

schilderkunst en muziek het pad kruisten van de internationale diplomatie.
3
 Tal van 

buitenlandse reizigers zouden het huis van de Duarte’s tussen 1615 en 1691 bezoeken, van de 

Zweedse architect Nicodemus Tessin tot stadhouder Willem III van Oranje, van de 

royalistische vluchtelingen William en Margaret Cavendish tot de Engelse componist 

Nicholas Lanier, van de Italiaanse handelaar Guillielmo Calendrini tot de Franse barones 

Béatrix de Cusance. In 1641 omschreef de Engelse dagboekschrijver John Evelyn het huis 

van de Duarte’s als ‘[a] palace [...] furnish’d like a prince’s’.
4
 De Hollandse diplomaat en 

uomo universale Constantijn Huygens had het in 1653 over ‘ce beau Mont Parnasse à 

Anvers’, de Antwerpse Parnassusberg, een plek waar de kunsten samenkomen.
5
 De Duarte’s 

vergastten er hun bezoekers meestal op een concert, gegeven door de familieleden, of gaven 

een rondleiding langsheen de zéér omvangrijke kunstcollectie met talloze topwerken van 

onder meer Coques, Brueghel, Dou, Titiaan, Rubens, Massijs, van Dyck en Vermeer. De faam 

en de culturele activiteiten van de familie Duarte waren echter het resultaat van, en 

faciliteerden tevens, hun professionele leven, namelijk de handel in edelstenen, parels en 

juwelen. Dit professionele leven, geplaatst binnen de culturele context, staat hier centraal.  

 

 

                                                      
3
 Timothy De Paepe, ‘Diego Duarte II (1612-1691): a converso’s experience in seventeenth-century 

Antwerp’, Jewish History 24 (2010) 2, p. 176. 
4
 Geciteerd in Rudolf Rasch, ‘The Antwerp Duarte Family as Musical Patrons’, Orlandus Lassus and His Time. 

Colloquium Proceedings, Peer 1995, p. 415. 
5
 Brief (Worp 5322) van Constantijn Huygens aan Béatrix de Cusance (1653). De brieven van en aan Huygens 

volgen de door J.A. Worp gebruikte nummering. Zie Constantijn Huygens, Briefwisseling, Den Haag 1911-

1917. 
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Afb. 1. Hypothetische reconstructie van het Hotel de Succa zoals het er in de zeventiende eeuw uitzag 

(computervisualisatie: Timothy De Paepe). Tussen 1615 en 1691 was het stadspaleis de woning van de 

familie Duarte. 

 

2. De familie Duarte 

Het was wellicht de uit Lissabon afkomstige Diego (I) Duarte (ca.1544-1626) die kort voor 

1571 al dan niet samen met zijn vader besliste om Portugal in te ruilen voor Antwerpen om 

daar zijn handel in edelstenen en juwelen uit te bouwen.
6
 Antwerpen kon op dat ogenblik 

bogen op een aanzienlijke Portugese handelsgemeenschap, verenigd in de Portugese Natie of 

Nação. Al in 1511 had het Antwerpse stadsbestuur een indrukwekkend huis ter beschikking 

gesteld van de Nação en de leden bijzondere privileges gegeven. Dat resulteerde in een grote 

verhandeling van specerijen en andere koloniale waren via de Feitoria Portuguesa de 

Antuérpia. Hoewel Antwerpen vanaf 1568 verwikkeld was in de Tachtigjarige Oorlog, bleef 

het ook daanra een zeer belangrijke en grote handelsstad.  

Voor Diego (I) Duarte en zijn familie was er nog een belangrijke bijkomende reden om 

naar Antwerpen te verhuizen: hun wortels waren joods. Nadat joden in 1492 in Spanje voor 

de keuze waren geplaatst zich te bekeren tot het katholicisme of het land te verlaten, voerde 

koning Manuel van Portugal in 1496 dezelfde regel in zijn land in. Heel wat joden bekeerden 

zich, onder wie ook de familie Duarte die tot dan toe de naam Abolais had gedragen. Maar de 

overheid en de Kerk koesterden een groot wantrouwen tegenover deze cristãos-novos of 

conversos. Het resultaat waren vervolgingen en zelfs moordpartijen, zoals een pogrom in 

Lissabon in 1506 waarbij ruim tweeduizend joden werden vermoord. Met de oprichting van 

de Portugese Inquisitie in 1536 (de Spaanse Inquisitie was al operationeel sinds 1478) 

intensifieerden de vervolgingen. Hoewel Antwerpen onder de Spaanse kroon viel, had de stad 

een onafhankelijk karakter. Joden waren niet welkom in Antwerpen, maar de stad zou nooit 

doorgedreven pogingen ondernemen om conversos op te sporen en te berechten. Dat was in 

tegenstelling tot Portugal en Spanje waar joden om hun geloof werden vervolgd en zelfs 

terechtgesteld tot ver in de achttiende eeuw. Voor Portugese handelaren met een converso-

achtergrond was Antwerpen een gouden kans: de stad bood de mogelijkheid om buiten de 

directe invloed van de Inquisitie handel te drijven binnen een vertrouwde Iberische of zelfs 

Portugese omgeving, de Nação, waar Portugees de gedeelde taal bleef. Bovendien zorgde de 

aanwezigheid van talloze handelaars met uiteenlopende nationaliteiten ervoor dat Antwerpen 

een stad was waar informatie, economische knowhow en nieuwe ideeën vlot beschikbaar 

waren. Voor een handelaar als Diego Duarte was de stad dan ook een aantrekkelijke locatie 

om naar uit te wijken. 

Diego (I) Duarte legde in Antwerpen de basis voor een succesvolle handel in juwelen, 

maar het waren vooral zijn zoon Gaspar (I) en diens oudste zoon Diego (II) (afb. 2, 3 en 4) die 

het familiebedrijf naar grote hoogten zouden stuwen. Heel wat details over het professionele 

                                                      
6
 In 1571 duikt de naam van Diego (I) Duarte (‘Diogo Duarte con familia’) voor het eerst op in een lijst met 

leden van de Portugese Natie in Antwerpen. Zie I.S. Révah, ‘Pour l’histoire des marranes à Anvers: 

Recensements de la “Nation Portugaise” de 1571 à 1666’, Revue des études juives CXXII (1963), 133. 
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reilen en zeilen van de Duarte’s ontbreken, maar over twee decennia in hun leven zijn we 

opmerkelijk beter gedocumenteerd. Enerzijds is er de periode 1631-1641 waarin London, 

naast Antwerpen, een belangrijke positie inneemt, anderzijds is er de periode 1681-1691, 

waarin Antwerpen centraal staat. In 1691 sterft de Antwerpse tak van de familie Duarte uit. 

 
Afb. 2. Stamboom van de familie Duarte. De vier leden van de familie Duarte die het familiebedrijf 

achtereenvolgens hebben geleid, zijn rood gemarkeerd. Familieleden die actief waren in de juwelen- en 

edelstenenhandel zijn met * gemarkeerd. 
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Afb. 3. Lucas Vorsterman, Gravure van Gaspar (I) Duarte (Rijksmuseum, Amsterdam). Onderaan staat een 

gedicht geschreven door Constantijn Huygens. 

 

 
Afb. 4. Gonzales Cocques, Familieportret [De familie Duarte], 1644 of eerder (Szépmuvészeti Múzeum, 

Budapest). Links zijn Gaspar (I) en zijn zonen te zien, rechts moeder Catharina en drie van haar vier 

dochters.  

 

3. Londen, 1632-1642 

In het voorjaar van 1632 arriveerden Diego (II) Duarte en zijn broer Gaspar (II), onder 

begeleiding van hun vader in Londen. Met de uitzonderlijke juwelen die ze verkochten, 
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richtten de Duarte’s zich op een kapitaalkrachtig cliënteel. Wellicht hoopten ze in Engeland, 

en meer bepaald in de omgeving van het hof, nieuwe klanten aan te boren. Terwijl vader in 

Antwerpen, vanuit het huis aan de Meir, aan het hoofd zou staan van de firma, konden zijn 

beide zonen in Engeland een bijhuis leiden, een handelspost als het ware. Over de opvoeding 

van Diego (II) en Gaspar (II) is niets geweten, maar wellicht kregen ze (thuis)onderwijs dat 

hen voorbereidde op een leven als handelaar, dus niet met Grieks en Latijn, maar wel met veel 

aandacht voor boekhouden, rekenen, aardrijkskunde en Frans. Mogelijk behoorde ook Engels 

tot het talenpakket – Diego (II) zou later vlot overschakelen tussen Nederlands, Frans, Engels 

en uiteraard Portugees. En ten slotte was er muziek, die niet alleen verfijning bijbracht, maar 

ook wiskundige harmonie. Bovendien zullen de twee broers vanaf hun kindertijd door hun 

vader vertrouwd zijn gemaakt met de werking van de juwelenhandel. In 1632 kwamen de 20-

jarige Diego en zijn 16-jarige broer dus niet volledig onbeslagen op het Londense ijs, ondanks 

hun jonge leeftijd.  

Als juwelenhandelaren volgden de Duarte’s de golf van kunstenaars en ambachtslieden uit 

de Lage Landen die tijdens het koningschap van Charles I naar Londen trokken, uitgenodigd 

door de vorst of eenvoudigweg hopend op bestellingen van het hof of de adel. Alleen al in 

1632 arriveerden de schilders Jan Lievens, Hendrik Gerritsz. Pot en Anthony van Dyck. Die 

laatste werd meteen de ‘Principalle Paynter in Ordinary to their Majesties.’ Anderen die zich 

in de kringen rond het hof bewogen of dat spoedig zouden doen waren schilders als Daniël 

Mijtens, Gerrit van Honthorst en de Antwerpenaar Alexander Keirincx, of de zilversmid 

Christiaen van Vianen. Peter Paul Rubens had tijdens zijn Londense verblijf in 1629-1630 

zelfs de opdracht gekregen plafondschilderingen voor de koninklijke Banqueting Hall te 

creëren. Kortom, in London belandden de Duarte’s in een volwaardige gemeenschap uit de 

Lage Landen.
7
  

Gaspar (I) keerde al snel terug, maar Diego (II) verwierf in december 1632 het burgerschap 

via het zogenaamde ‘denization’-proces, waarbij een aanvrager beperkte burgerrechten kreeg 

maar geen eed van trouw of religieuze gehoorzaamheid diende af te leggen, wat wel het geval 

was bij ‘naturalisation’. In de twee daaropvolgende jaren wist Diego belangrijke en 

hooggeplaatste contacten te leggen, mogelijk via landgenoten die aan het hof werkzaam 

waren. Dat leverde hem (en niet zijn vader zoals nog wel eens wordt beweerd)
8
 in februari 

1635 een benoeming op tot ‘His Majesties Jeweller in Ordinary during life’, de hofjuwelier 

van Charles I.
9
  

Charles en zijn echtgenote, Henrietta Maria van Frankrijk, stonden bekend om hun liefde 

voor pracht en praal.
10

 Aan kleding, juwelen, kunst en vermaak besteedde het vorstenpaar 

                                                      
7
 Zie ook Juliette Roding et al., Dutch and Flemish Artists in Britain 1550-1800. Leiden 2003. 

8
 Zie bijvoorbeeld Lisa Jardine, Going Dutch. How england plundered Holland’s Glory. New York 2008, p. 177. 

9
 Thomas Rymer, Foedera, conventiones, literae, et cujuscumque generis acta publica [...] Tomi octavi pars I. et 

II. Den Haag 1743, p. 113. 
10

 Zie in dit opzicht onder meer Erin Griffey, On display. Henrietta Maria and the Materials of Magnificence at 

the Stuart Court. Londen 2015. 
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jaarlijks een fortuin. Uiterlijk vertoon beschouwden ze niet als ijdelheid, maar als een bijna-

noodzakelijke veruitwendiging van het door God gegeven koningschap.  

Juwelen, zoals kroonjuwelen en andere regalia, waren vanzelfsprekend van groot belang 

voor een vorst. Charles I bracht de collectie onder in het Jewel House, een onderdeel van het 

vorstelijke huis.
11

 Maar juwelen dienden ook als geschenk. Beloningen voor wie de vorst een 

dienst had bewezen kwamen vaak in de vorm van ringen of oorhangers. Vanaf 1635 was het 

de taak van Diego Duarte om die te leveren. Diego kon daarbij terugvallen op het 

familiebedrijf, dat geleid werd door vader Gaspar, en op het daarbij behorende internationale 

netwerk. De fabricage van juwelen of het verwerken van edelstenen werd verzorgd door 

ambachtslieden van allerlei achtergrond. Vaak waren deze ambachtslui – goud- en 

zilversmeden, diamantbewerkers – ook verenigd in gilde- en ambachtsstructuren. In 

Antwerpen was in 1582 al een diamant- en robijnslijpersambacht opgericht. Een substantieel 

aantal handelaars in juwelen en edelstenen, zowel in het netwerk van de Duarte’s, maar ook 

in het algemeen, had echter een converso of joodse achtergrond. De precieze redenen 

daarvoor zijn niet duidelijk, maar ongetwijfeld meervoudig. Gilden en ambachten stonden, 

zowel in de Zuidelijke als de Noordelijke Nederlanden, maar ook elders, zelden open voor 

joden. Handel was wel toegelaten. De handel in juwelen was bovendien praktisch: het waren 

goederen die een grote waarde representeerden maar die weinig ruimte vereisten, geheel in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld de graan- of wijnhandel. De ervaring had geleerd dat van de ene 

op de andere dag tegen conversos en joden kon worden opgetreden. Een handel die mobiel 

was, was daarom een pluspunt. Omdat heel wat joden, op de vlucht voor vervolging, 

bovendien verspreid doorheen Europa woonden, konden ze vaak beschikken over een breed 

vertakt familienetwerk waarbinnen het Portugees de lingua franca was. De Antwerpse 

Duarte’s hadden familiebanden met juwelen- en edelstenenhandelaars van Amsterdam tot 

Lissabon, van Parijs tot Hamburg. Een nadeel werd zo noodzakelijkerwijs omgebogen tot een 

voordeel. Zoals Edgar Samuel stelt, ‘the ideal unit for the conduct of the international 

gemstone trade is an ethnic minority living within a major trading city and connected by 

language and kinship with similar communities in other major cities’.
12

Al deze mensen 

konden snel informatie doorgeven wanneer bijzondere stukken op de markt kwamen. Dat gaf 

Diego (II) Duarte een voorsprong op nogal wat Engelse collega’s. Dat hij bovendien uit de 

Lage Landen kwam, in de ogen van Charles I een bron van artistiek talent, maakte hem enkel 

interessanter. 

De juwelen die Diego Duarte leverde, waren vooral bedoeld om als cadeau te worden 

weggegeven. Officiële documenten van het Engelse hof bevatten daar nogal wat sporen van. 

De vorst zond ‘a fair hart [sic] diamond, facetted and set in a ring’ naar de Baron de 

Rochecour en nog een ‘a fair heart diamond’ naar de vader van Hedwig Eleonora van 

                                                      
11

 Hervey Sitwell, ‘The Jewel House and the Royal Goldsmiths’, The Archaeological Journal CXVII (1960), p. 

150. 
12

 Edgar R. Samuel, ‘Manuel Levy Duarte (1631-1714): An Amsterdam Merchant Jeweller and His Trade with 

London’, Transactions of the Jewish Historical Society of England London 27 (1978/1980), p. 25 
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Holstein-Gottorp, de latere koningin van Zweden, naar aanleiding van Hedwigs geboorte.
13

 

Ook Frederik, landgraaf van Hessen-Kassel kreeg zo een ring. Nog meer diamanten ringen 

gingen naar onder meer Jeanne de Schonberg, hertogin de Liancourt, en naar Monsieur de 

Rouvigny, de Franse ambassadeur, naar aanleiding van de geboorte van Prinses Anne, dochter 

van Charles I.
14

 In 1635 kreeg ‘Lady Mary Herbert’ geen ring, maar twee bij elkaar passende 

diamanten.
15

 Mary Villiers was slechts dertien jaar oud maar het cadeau was wellicht een 

geschenk ter gelegenheid van haar huwelijk met Charles Lord Herbert of Shurland. Kort 

daarna mocht ze poseren voor Anthony van Dyck, helaas zonder diamanten van Diego 

Duarte, maar met parels.  

Bijzonder was ook de opdracht die Diego in 1637 kreeg. Twee jaar eerder hadden Charles 

I en Henrietta Maria aan Anthony van Dyck gevraagd een portret van de vorst te schilderen 

dat naar de beeldhouwer Gianlorenzo Bernini in Italië zou worden opgestuurd. Van Dyck 

schilderde Charles vanuit drie gezichtspunten op één doek, zodat Bernini een quasi-

driedimensionaal beeld van de vorst had dat als voorbeeld kon dienen voor een marmeren 

buste. In juli 1637 arriveerde de afgewerkte buste, en het resultaat was, volgens de vorst, 

fenomenaal.
16

 Als dank aan de beeldhouwer mocht Diego Duarte een ring met diamant 

uitzoeken die werd verzonden naar ‘Signor Bernino who cut His Majesty’s statue in 

marble’.
17

 

De gegevens voor de aankopen van de juwelen door de vorst werden vrij nauwkeurig, zij 

het niet altijd even consequent, genoteerd en belandden meestal in de zogenaamde State 

Papers. Die tonen dat Diego vaak lang op betalingen moest wachten, net als onder meer 

Anthony van Dyck overigens. Charles’ geldkoffers waren voortdurend uitgeput, en de vorst 

zocht daarom naar andere manieren om leveranciers en medewerkers te betalen. Op die 

manier verwierf Diego Duarte aan een gunstprijs een groot stuk land met de bijbehorende 

jacht- en ontbossingsrechten nabij Cricklade, in Wiltshire.
18

 Een buurman was Philip 

Jacobson, een andere juwelier. Het promoveerde Diego meteen tot landadel, en tot aan zijn 

dood zou hij zichzelf ‘Edelman en Domestique van zyn Koninklyke Majesteit van Groot 

Brittanje’ laten noemen (af. 5).  

 

                                                      
13

 Calendar of State papers, Domestic Series of the Reign of Charles I. 1636-1637. London 1867, p. 442.  
14

 Calendar of State papers, Domestic Series of the Reign of Charles I. 1637. London 1868, p. 318. 
15

 Autograph Letters and Historical Documents. S.l. 1932, p. 88. 
16

 Jerry Brotton, The sale of the late king’s goods. Londen 2006, p. 165. De buste van Bernini ging helaas 

verloren. 
17

  The Manuscripts of the Earl Cowper, K. G. Preserved at Melbourne Hall, Derbyshire, Volume 2 . London 

1888, p. 186.                                            
18

 Een kaart met de eigendom van Diego (II) Duarte wordt bewaard in de National Archives. Zie ook Ethel M. 

Richardson, The story of Purton. Bristol 1919, p. 101.  
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Afb. 5. Lofdicht van de diamanthandelaar Jacobus de Bruyn in de uitgave van Diego Duarte’s toneelstuk 

Den weerdigen gunsteling, omstreeks 1685 (Erfgoedbibliotheek Antwerpen 719165 [C2-643 c]). 

 

Wellicht de belangrijkste transactie die Gaspar (I) en zijn zoon Diego regelden, vond plaats 

in 1641. In de voorafgaande jaren was Charles I op zoek gegaan naar een geschikte 

huwelijkskandidaat voor zijn dochter Mary Henrietta (1631-1660). Hoewel Willem II van 

Oranje (1626-1650), de zoon van Frederik Hendrik, stadhouder van Holland, niet de eerste 

keuze was, werd gearrangeerd dat Mary met hem zou huwen. Het huwelijk zou, ondanks de 

zeer jonge leeftijd van beide partners, al in mei 1641 worden ingezegend in de Chapel Royal 

van Whitehall Palace. De overeenkomst en het aanstaande huwelijk brachten achter de 

schermen een grote diplomatieke bedrijvigheid met zich mee. Vertegenwoordigers van 

Frederik Hendrik benaderden enkele maanden voor het huwelijk hofjuwelier Diego Duarte 

om op zoek te gaan naar een geschikt huwelijkscadeau voor Willem II om aan zijn bruid te 

presenteren. Wellicht nam Constantijn Huygens (1596-1687) op vraag van Gaspar (I) Duarte 

de leiding in de gesprekken over het juweel, omdat de onderhandelingen te traag verliepen. 

Huygens was een vlot netwerker, kende Engeland (in 1622 was hij door koning James I tot 

ridder geslagen) en vervulde sinds 1625 de functie van secretaris van Frederik Hendrik. Bijna 

vijftig jaar lang, tot aan zijn dood in 1687 zou Huygens corresponderen met de Duarte’s. De 

oudste bewaarde brief uit die correspondentie dateert uit oktober 1640 en werd geschreven 

door Gaspar (I) Duarte. Gaspar slaat er een familiare toon aan en de brief verraadt dat 

Huygens en Duarte op dat ogenblik al meerdere brieven hadden uitgewisseld, onder andere 

over de verkoop van een familiedomein van Huygens nabij Antwerpen. Bovendien had een 
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vriend van Constantijn Huygens de muzikale kwaliteiten van de Duarte’s al in 1638 geroemd 

tegenover Huygens.
19

 

Huygens en de Duarte’s begrepen dat bij een dergelijke transactie, die enkele 

tienduizenden gulden zou gaan bedragen, hun reputatie op het spel stond. Een vertrouwelijke 

en omzichtige correspondentie was aangewezen. Huygens en de Duarte’s deelden echter een 

grote passie voor kunst en muziek. Het zou vanaf het eerste ogenblik een neutraal maar 

oprecht vriendschappelijk, en daarom ideaal thema blijken. Partituren werden heen en weer 

gezonden, en de bespreking ervan in de brieven vormde een ideaal glijmiddel voor het 

ernstige onderwerp van het huwelijksjuweel.  

Gaspar, opererend vanuit Antwerpen, vormde de spil in het overleg, en op 24 maart 1641 

kon hij Constantijn Huygens meedelen dat zijn zoon in Londen een ideaal juweel had 

gevonden, ter waarde van 80.000 gulden, of ruim driehonderdmaal het jaarloon van een 

eenvoudig ambachtsman. Diego had het in zijn bezit en zou zo spoedig mogelijk naar 

Antwerpen afreizen om het daar te kunnen tonen aan Huygens, terwijl een facsimile via 

Joachim de Wicquefort naar Frederik Hendrik werd gestuurd.
20

 Op 8 april had Huygens 

inderdaad de kans het kleinood te bestuderen. Het juweel was een hanger of borstjuweel 

opgebouwd rond vier diamanten die samen de illusie wekten één uitzonderlijk grote diamant 

te vormen.
21

 Mogelijk was er daarnaast ook nog een ring met een diamant van ongeveer 

negen karaat, ter waarde van 11.000 gulden.
22

 Over de ring werd achteraf niet meer 

gesproken, maar Huygens bepleitte de zaak van het borstjuweel bij Frederik Hendrik. Diens 

eerste bod was te laag voor Gaspar en Diego, die opwierpen dat Charles I overwoog het 

juweel zelf te kopen en al een bod had gedaan via Gaspar (II) die in Londen was 

achtergebleven.
23

 Gaspar (I), 57 jaar oud en zopas benoemd tot consul van de Portugese Natie 

in Antwerpen,
24

 bevond zich op het toppunt van zijn professionele kunnen. Hij speelde hoog 

spel, en zijn vriend Constantijn Huygens speelde met hem mee. Of Charles ernstig overwoog 

een bod te doen, valt te betwijfelen, maar mogelijk sprak hij wel zijn goedkeuring uit over het 

juweel. Al snel volgde dan ook de bevestiging dat stadhouder Frederik Hendrik het 

schitterende juweel wenste aan te schaffen. Op 27 april 1641 verklaarde Gaspar Duarte zich 

akkoord met het bod,
25

 en de betaling van 48.000 gulden volgde op 9 mei.
26

 In Holland 

                                                      
19

 ‘Hoe gaarne zou ik nog eens muziek hooren in het huis van Duarte te Antwerpen; te Venetië heb ik het bij 

Monteverde niet beter gehoord’. Brief (Worp 1964) van Guillielmo Calandrini (25 september 1638). 
20

 Het volledig verloop van de onderhandelingen is terug te vinden in de complete uitgave van de 

correpsondentie van Constantijn Huygens, bezorgd door J.A. Worp. 
21

 ‘les quatre diamants joints ensemble font une parade d’un seul diamant de la valeur d’un million de florins’. 

Brief (2677) van Gaspar (I) Duarte aan Constantijn Huygens (24 maart 1641). In het Koninklijk Huisarchief van 

de Oranjes staat genoteerd: ‘Une Boëtte de 4 Pierres et une Pendelocque tous diamans à facettes’. Zie R. van 

Luttervelt, ‘Het portret van Willem II en Maria Stuart in het Rijksmuseum’. Oud Holland 68 (1953) 3, p. 159. 
22

 Brief (Worp 2691) van Diego (II) Duarte aan Constantijn Huygens (april[?] 1641). 
23

 Brief (Worp 2694) van Gaspar (I) Duarte aan Constantijn Huygens (21 april 1641). Het bod zou £ 6.500, of 

circa 65.000 gulden, bedragen. 
24

 Hans Pohl, Die Portugiesen in Antwerpen (1567-1648). Zur Geschichte einer Minderheit. Wiesbaden 1977, 

354. 
25

 Brief (Worp 2698) van Gaspar (I) Duarte aan Constantijn Huygens (27 april 1641). 
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noteerde een secretaris de volgende woorden: ‘Caspar Curant [=Gaspar Duarte] ter sake van 

een boote
27

 van vier steenen ende een pendelocke alle diamanten in facetten aen Syn Hooch
t
 

vercocht’.
28

 Mary Henrietta zou het juweel ontvangen op 13 mei, de dag na haar huwelijk,
29

 

en op het huwelijksportret dat Anthony van Dyck maakte, draagt ze het juweel met trots (afb. 

6 en 7). 

 

 
Afb. 6. Anthony van Dyck, Willem II van Oranje en zijn bruid Mary Henrietta Stuart (Rijksmuseum, 

Amsterdam) 

 

                                                                                                                                                                      
26

 Brief (Worp 2703) van Gaspar (I) Duarte aan Constantijn Huygens (9 mei 1641). 
27

 ‘boote’ is wellicht een verbastering van het Franse ‘boîte’ of ‘boîte à portrait’, verwijzend naar een doosje met 

een miniatuurportret dat als broche kon worden gedragen. Niets lijkt er echter op te wijzen dat het 

huwelijksjuweel een portret bevatte. 
28

 Huisarchieven van de familie van Oranje, geciteerd in R. van Luttervelt, ‘Het portret van Willem II en Maria 

Stuart in het Rijksmuseum’. Oud Holland 68 (1953) 3, p. 159. 
29

 ‘Le lendemain qui estoit le 13 de may je [=Willem II] donne à la princesse unne bague de diamant en table, 

une boete de diamans à facettes, unne schene de 400 perles.’ Zie F.J.L. Krämer, ‘Journalen van den Stadhouder 

Willem II uit de jaren 1641-1650’. Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap. 27 (1906), p. 

420. 
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Afb. 7. Anthony van Dyck, Willem II van Oranje en zijn bruid Maria Stuart (Rijksmuseum, Amsterdam) 

(detail van afb. 6). 

 

In de maanden na het huwelijk moest Diego Duarte toekijken hoe Charles’ financiële 

problemen toenamen en hoe de relatie tussen de vorst en zijn parlement pijlsnel ontspoorde. 

Foute inschattingen en misplaatste beslissingen zetten Charles op een regelrechte ramkoers 

met een groeiend deel van zijn volk. In juli 1641 vertrok koningin Henrietta Maria naar de 

thermale baden in Spa in een verdoken poging om zoveel mogelijk vorstelijke juwelen naar 

het continent over te brengen om ze daar te verkopen. Op 10 januari 1642 besefte de vorst dat 

hij de controle over Londen kwijt was en verliet hij zijn hoofdstad. Op 23 februari vertrok 

Henrietta Maria naar Den Haag, ditmaal met een nog veel grotere hoeveelheid juwelen en 

kostbaarheden.
30

 Diego Duarte moet begrepen hebben dat Engeland een kruitvat was dat op 

springen stond en dat de escalerende situatie niet veilig was voor een (joodse) hofjuwelier. Op 

14 april 1642 vroeg en kreeg Diego toestemming om Engeland te verlaten om zijn zieke 

moeder in Antwerpen te bezoeken.
31

 Hoewel hij regelmatig het land verliet lijkt hij met dit 

verzoek te hebben willen aangeven voor langere tijd weg te blijven, wellicht tot de situatie 

normaliseerde. Dat gebeurde niet, en in augustus 1642 brak de Engelse Burgeroorlog in alle 

hevigheid los. Voor Diego Duarte was de tijd aan het Engelse hof afgelopen. Op 30 april 1649 

werd Charles I terechtgesteld. Twaalf jaar later, aan de vooravond van de kroning van Charles 

II en het herstel van de Engelse monarchie, hoopte Diego zijn oude functie, die hem voor het 

leven was toegewezen, opnieuw op te nemen, maar anderen hadden zijn plaats al 

                                                      
30

 David Humphrey, ‘To Sell England’s Jewels: Queen Henrietta Maria’s visits to the Continent, 1642 and 

1644’, Revue électronique d’études sur le monde anglophone 11 (2014) 2. 
31

 National Archives, Signet Office and Home Office: Docquet Books and Letters Recommendatory SO 3/12. 
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ingenomen.
32

 Al lijkt het er op dat Diego nog jaren later diensten zou verrichten voor Charles 

II.
33

 

De tijd aan het Engelse hof was een mooie en vormende tijd voor Diego (II) Duarte. Diego 

had er zijn naam als topjuwelier kunnen vestigen en hij had zijn netwerk zo sterk uitgebreid 

dat de kennissen uit zijn Engelse periode vaak jarenlange vrienden bleven. Vanaf 1642 

vluchtten heel wat royalisten naar het continent, onder hen ook William en Margaret 

Cavendish, hertog en hertogin van Newcastle. Zij zouden in Antwerpen het voormalige huis 

van Rubens bewonen, net om de hoek van de woning van de Duarte’s. De Duarte’s zouden er 

kind aan huis worden.  

Diego (II) Duarte en zijn broer hadden in Londen ook volop kennis kunnen maken met de 

culturele cirkels rond de vorst. De schilderijen van Anthony Van Dyck zouden een passie 

blijven: Diego zou mettertijd meerdere Engelse werken van Anthony van Dyck verzamelen 

waaronder portretten van de hertogin van Northumberland, de graaf van Carlisle, de hertogin 

van Richmond, en een dubbelportret van Karl Ludwig, keurvorst van de Pfaltz en diens broer 

prins Rupprecht. Volgens een onderzoekscommissie werd tijdens de verkoop van de goederen 

van koning Charles I een portret toegewezen met daarop koningin Henrietta Maria die de 

vorst een lauwerkrans aanreikt, maar Diego zou het nooit ontvangen.
34

 

Naast schilderkunst was er ook toneel en muziek. Zo vertaalde en bewerkte Diego 

Lodowick Carliells toneelstuk The Deserving Favourite (1629). Een goede vriend van de 

familie was Nicholas Lanier, ‘Master of the King’s Musick’ en een toegewijd 

kunstverzamelaar, die in 1645-1646 een tijdlang in Antwerpen bij de Duarte’s zou verblijven, 

op de vlucht voor de burgeroorlog. Wellicht bezorgde Diego zijn vader, broer en zussen heel 

wat Engelse muziek. In ieder geval componeerde zus Leonora omstreeks 1640 een serie 

Sinfonias, korte composities voor vijfstemmig viola da gambaconsort geheel in Engelse stijl. 

Terwijl Diego het Londense culturele leven opdronk, creëerde vader Gaspar samen met drie 

van zijn vier dochters een heel eigen artistieke cirkel. De Italiaanse koopman Guilielmo 

Calendrini bezocht de familie in 1638, de Nederlandse dichteres Anna Roemers Visscher in 

1640, John Evelyn in 1641 en Sir William Swann in 1643. Alle vier verbaasden ze zich 

achteraf over de hoge kwaliteit van de muziekuitvoeringen. De welstand die uit het 

professionele leven van Gaspar en zijn kinderen voortvloeide faciliteerde uiteraard deze 

artistieke en gepassioneerde vrijetijdsbesteding, maar tegelijkertijd creëerden de Duarte’s met 

hun actieve culturele interesses ook een neutraal forum waardoor mensen met verschillende 

nationaliteiten en van uiteenlopende religieuze overtuigingen konden samenkomen in het huis 

van een converso. Zonder het minste twijfel dienden de kunst zo ook als een katalysator die 

het leggen en onderhouden van professionele contacten vergemakkelijkte.
35

  

                                                      
32

 Calendar of State papers, Domestic Series of the Reign of Charles II. 1660-1661. London 1860, p. 583. 
33

 Infra. 
34

 The New England Historical and Genealogical Register. Volume 40. Boston 1886, p. 31. Het schilderij kwam 

uiteindelijk wel in handen van Franciscus van Imstenraedt. Christopher Brown & Hans Vlieghe, Antoon van 

Dyck 1599-1641. Amsterdam 1999, p. 240. 
35

 Timothy De Paepe, ‘Diego Duarte II (1612-1691): a converso’s experience in seventeenth-century 
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4. Antwerpen, 1681-1691 

 

Tussen 1568 en 1648 had de Tachtigjarige Oorlog de Lage Landen in zijn greep. Tijdens het 

politieke en religieuze conflict tussen de opstandige inwoners van de Lage Landen enerzijds 

en de Spaanse overheid anderzijds speelde Antwerpen als grote handelsstad een cruciale en 

strategische rol. In 1585 kwam de stad in Spaanse handen. Ruim de helft van de ongeveer 

100.000 inwoners emigreerde naar het calvinistische Noorden. Daarmee verschoof ook het 

centrum van de diamanthandel van Antwerpen naar Amsterdam.
36

 Joden werden er bovendien 

getolereerd. Manuel Duarte, de broer van Gaspar (I), besliste omstreeks 1620 om naar 

Amsterdam te verhuizen om er opnieuw openlijk de joodse godsdienst te kunnen belijden, een 

beslissing die geen enkele negatieve invloed had op de relatie met de (uiterlijk katholieke) 

Antwerpse tak van de familie. Manuel was overigens niet de enige uit de Antwerpse 

Portugese gemeenschap die vertrok, en in de zeventiende eeuw zou de Antwerpse Nação 

pijlsnel slinken. Niettemin bleef Antwerpen een rol spelen in de handel in juwelen en 

edelstenen, zij het dan dat die handel in toenemende mate in de handen van niet-Portugese 

handelaren was, zoals onder meer de familie Forchondt (met wie Diego (II) Duarte overigens 

samenwerkte
37

).  

Dat Gaspar (I) Duarte en zijn kinderen in Antwerpen bleven en niet, zoals Gaspars broer 

Manuel Duarte, naar de Republiek verhuisden, had zonder twijfel alles te maken met het feit 

dat Antwerpen ook na 1585, en zelfs na de bevestiging van de zogenaamde ‘sluiting’ van de 

Schelde in 1648, zijn centrale ligging behield, als een grensstad waar pragmatisme het niet 

zelden won van religieuze scherpslijperij. Bovendien kende de Antwerpse economie een 

heropleving in de eerste helft van de zeventiende eeuw en werd de stad een centrum van de 

productie van luxegoederen, van klavecimbels tot schilderijen. Ook voor juwelenhandelaars 

was er dus nog voldoende ruimte. Bovendien had de familie Duarte zich niet geïsoleerd. Met 

een handels- en familienetwerk dat de hele Westerse en koloniale wereld omvatte, hielden de 

Duarte’s de vinger stevig aan de economische en politieke pols. Informatie reisde op die 

manier snel. Tevens was Antwerpen een groot drukkerscentrum in de zeventiende eeuw. En 

waar boeken zijn, is kennis en informatie. De aan- en verkoop van hun goederen gebeurde 

daarenboven niet in Antwerpen maar vanuit de stad, met het huis aan de Meir als een as 

waarrond de firma Duarte draaide. Antwerpen zelf was geen (belangrijke) afzetmarkt, de 

kopers bevonden zich elders, vaak in de omgeving van de Europese hoven.  

Over wat hier gemakshalve de ‘Londense periode’ van de Duarte’s wordt genoemd, zijn 

we, althans vanuit Engelse bronnen, betrekkelijk goed gedocumenteerd. Veel minder weten 

we over het professionele leven van de familie in Antwerpen in die tijd. Vier decennia later is 

er plots heel wat meer informatie over de Antwerpse activiteiten. Diego (II) Duarte hield, net 

                                                                                                                                                                      
Antwerp’, Jewish History 24 (2010) 2, p. 181-186. 
36

 Karin Hofmeester, ‘Shifting trajectories of diamond processing: from India to Europe and back, from the 

fifteenth century to the twentieth’, Journal of Global History 8 (2013) 1, 37. 
37

 Zie onder meer Stadsarchief Antwerpen, IB 1124. 
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als zijn voorvaderen, een gedetailleerde administratie bij van zijn professionele doen en laten. 

Alle boekhoudkundige administratie ging echter verloren. Dat maakt het overgeleverde 

brievenboek van Diego zo bijzonder.
38

 Het brievenboek, dat eigenlijk eerder een verzameling 

zwaar beschadigde losse vellen is, bevat kopieën en samenvattingen van vele tientallen 

uitgaande brieven uit de periode 1681 tot en met 1689. De brieven zijn gericht aan zakelijke 

contacten, maar ook aan persoonlijke correspondenten. Of aan een combinatie van beide: zo 

bevinden er zich onder de geadresseerden heel wat familieleden die ook actief waren in de 

juwelen- en/of edelstenenhandel. Onderwerpen als de gezondheidstoestand van een nichtje en 

de aankoop van een partij parels volgen er dan broederlijk op elkaar. De brieven tonen een 

familie die heel wat transformaties had ondergaan sinds 1642. Gaspar (I) was in 1653, negen 

jaar na zijn echtgenote, overleden en met het nodige ceremonieel begraven in de Sint-

Jacobskerk. Op dat ogenblik nam Diego (II) onmiddellijk de leiding over van het 

familiebedrijf, bijgestaan door zijn rechterhand, zijn broer Gaspar. Diego, noch zijn broer, 

noch zijn zussen zouden ooit huwen. Het bedrijf kreeg al hun aandacht. Tijdens een epidemie 

die Antwerpen in 1678 trof, en die onder meer Jacob Jordaens fataal werd, waren Diego’s 

zussen Francisca en Catharina overleden. Wellicht was Leonora al eerder gestorven. Of de 

Antwerpse tak van de familie zich in het geheim met het jodendom was blijven identificeren, 

valt niet te bewijzen, maar anderen zouden hen doorheen de zeventiende eeuw wel als 

zodanig blijven zien. Gaspar (I) Duarte was er in ieder geval al in 1608 van beschuldigd joods 

de zijn.
39

 En bijna zes decennia later omschreef Constantijn Huygens’ dochter Susanna Diego 

(II) Duarte, zonder enige kwaadaardige bedoelingen, als ‘un juif’,
40

 terwijl de Parijse 

handelaar Jean-Michel Picart na een ongunstige kunstdeal met Diego (II) Duarte stelde dat hij 

niets meer met ‘de jooden’ wilde te maken hebben.
41

 

In december 1681, de tijd waaruit de oudste te dateren brieven in het brievenboek 

stammen, was Diego bijna zeventig jaar oud. Dat was allesbehalve jong voor een 

zeventiende-eeuwer, maar Diego had de touwtjes strak in handen. Een van de brieven uit die 

periode, op kerstavond geschreven in het Frans, was gericht aan prinses Albertine Agnes van 

Nassau, de stammoeder van de huidige koninklijke familie van Nederland. Andere brieven uit 

december waren gericht aan ‘Athias & Levy’ en aan de juwelenhandelaar en -leverancier 

Henry Loo in Londen. De drie brieven zijn emblematisch voor het hele brievenboek en 

behandelen transacties. In het geval van de brief aan Loo, geschreven in het Engels, betrof de 

correspondentie onder meer een halssnoer met 57 parels. De brief aan ‘Athias & Levy’, 

geschreven in het Portugees, was gericht aan twee joodse, Amsterdamse neven en collega-

                                                      
38

 Stadsarchief Amsterdam 334 Archief Portugees-Israëlitische Gemeente, 682 Kopieboek van uitgaande stukken 

1681–1689. 
39

 Stadsarchief Antwerpen, 288 # 6103. 
40

 Brief van Susanna Huygens aan Christiaan Huygens, 1 april 1663, geciteerd in Elisabeth Keesing, ‘De 

kinderen onderling: een hechte familietrouw’, in V. Freijser (red.), Soeticheydt des buyten-levens. Leven en leren 

op Hofwijck. Delft 1988, p. 78. 
41

 Jan Denucé, Na Peter Pauwel Rubens. Antwerpen 1949, p. 425. 
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juwelenhandelaars. Albertine Agnes van Nassau, ten slotte, was een van de vele 

hooggeplaatste klanten van Diego.  

Diego ging vaak proactief te werk en zocht naar klanten, maar even vaak contacteerden 

hooggeplaatste klanten hem, meestal via een secretaris of naaste medewerker, met het bericht 

dat ze op zoek waren naar bepaalde juwelen. Vanuit zijn netwerk van toeleveranciers wist 

Diego onmiddellijk wat er beschikbaar was, waarna hij een beschrijving gaf van de juwelen 

die hij had gevonden. Met trouwe klanten ontstond bovendien vaak een vriendschappelijke 

band waarbij gunsten werden uitgewisseld. In het geval van Albertine Agnes van Nassau 

zorgde Diego voor de herstelling van kostbare wandtapijten in haar bezit en regelde hij de 

aankoop van een schilderij gemaakt door Nicolaes van Verendael, waarbij hij het nodige geld 

telkens voorschoot. 

Collega-juweliers met wie Diego samenwerkte bevonden zich in verschillende Europese 

steden: Anthony Alvares en Jacob Nunes Henriques in Amsterdam, Luis Alvares en Philippe 

Puijart (Puyart) in Parijs, Simão Nunes Henriques in Hamburg, Franciscus van Imstenraedt 

(Franz von Imstenrad) in Keulen. Correspondenten bevonden zich van Wenen tot Dublin, van 

Middelburg tot Lissabon. Een prominente plek in het handelsnetwerk werd ingenomen door 

de Amsterdamse firma Athias & Levy. Manuel Levy Mendes do Valle (na zijn huwelijk 

Manuel Levy Duarte) huwde in 1660 met Constancia Duarte, een dochter van Manuel Duarte. 

Zijn goede vriend Jacob Athias huwde een jaar later met Constancia’s zus, Gracia Duarte. De 

firma Athias & Levy was omstreeks 1661 opgericht en werd een belangrijke speler in de 

Amsterdamse juwelenhandel. Jacob Athias en Manuel Levy Duarte werkten onder meer 

samen met met Francisco Lopes Suasso en andere prominente figuren uit de Amsterdamse 

Sefardische gemeenschap. 
42

 

 

                                                      
42
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Afb. 8. Een blad uit het brievenboek van Diego Duarte. Op de getoonde zijde (verso) staan samenvattingen 

van brieven aan onder meer Constantijn Huygens (Den Haag) en juwelenhandelaar en bankier Jacob 

Nunes Henriques (Amsterdam). Op de rectozijde staat onder meer een brief aan Jacob Athias en Manuel 

Levy Duarte. (Stadsarchief Amsterdam 334 Archief Portugees-Israëlitische Gemeente, 682) 

 

In het brievenboek duiken drie handelsgoederen op: diamanten, parels en bovenal 

afgewerkte juwelen. Zowel de diamanten als de meeste parels kwamen uit of via de Portugese 

handelsposten en koloniale gebieden in India, andere parels kwamen uit Zuid- en Centraal-

Amerika, eveneens gebieden met een belangrijke Portugese aanwezigheid. Met het Portugees 

als moedertaal en nog steeds familie in Portugal, bevonden de Duarte’s zich in een 

uitstekende positie om via Lissabon of rechtstreeks in de kolonies partijen te bestellen. 

Daarnaast speelden ook de East-India Company (Engeland) en, in mindere mate, de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie (de Republiek) een rol in het transport van edelstenen. 

De totale hoeveelheid diamanten en parels die werd getransporteerd was tevens veel groter 

dan officieel werd gedeclareerd.
43

  

Elke lokale markt bood zijn eigen kansen en problemen, zoals enkele brieven van Engelse 

juweliers aan Manuel Levy Duarte duidelijk maken. Engeland was een slechte plek om parels 

te kopen, omdat de vraag er groot was en de prijs bijgevolg hoog. Dat maakte het echter een 

                                                      
43
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prima plek om parelsnoeren, en andere afgewerkte juwelen, te verkopen. Maar dan moesten 

het vooral de duurste stukken zijn, omdat de middenklasse geen geld uitgaf aan juwelen. Dat 

deed enkel de adel en die wilde waardevolle juwelen. Nederland was dan weer een prima plek 

om minder dure stukken te verkopen en om onbewerkte diamant aan te kopen. Maar wie een 

risico wilde nemen kon in Engeland op illegale wijze diamanten kopen onder de Nederlandse 

prijs, rechtstreeks van bemanning en passagiers van de Indiëvaarders.
44

  

Overigens waren diamanten en parels beiden uiterst kostbaar, maar ze kwamen ook met 

eigen uitdagingen. Handelaars in parels hadden vaak een grote voorraad nodig omdat parels 

meestal in groep werden verkocht: ze moesten dan qua kleur, vorm en grootte bij elkaar 

passen als basis voor bijvoorbeeld een halssnoer. Diamanten kwamen, net als parels, in 

diverse kwaliteiten – ook in de zeventiende eeuw speelde kleur, grootte en helderheid een rol 

bij de verkoop. Maar voor de afwerking was vaak een hele industrie nodig. De Duarte’s 

kochten naast geslepen diamanten ook ruwe diamanten, en voor die ruwe diamanten konden 

ze een beroep doen op Antwerpse ambachtslieden.  

De diamantnijverheid – het klieven en slijpen van diamant – had zich ontwikkeld sinds de 

vroege zestiende eeuw, het begin van de Gouden Eeuw van Antwerpen (1500-1585). Naar de 

oprichting van het diamant- en robijnslijpersambacht of –natie in 1582 werd eerder al 

verwezen. Die diamant- en robijnslijpersnatie was er overigens gekomen ondanks de hevige 

tegenstand van de Portugese Natie, aangevoerd door Diego (I) Duarte.
 45

 Dat geeft meteen aan 

dat juwelenhandel een belangrijk onderdeel was van de Portugese Natie in Antwerpen.
 
De 

Portugese juwelenhandelaars vreesden niet onterecht dat de creatie van een ambacht hen zou 

kortwieken.  Kunsthandelaars waren immers ooit deel gaan uitmaken van het Sint-Lucasgilde, 

het gilde van  schilders, graveurs, en andere beeldende kunstenaars. Wat als handelaars in 

edelstenen ook verplicht zouden worden toe te treden tot de diamant- en robijnslijpersnatie?   

Met hun complexe achtergrond – Portugees en converso – zou lidmaatschap mogelijk 

moeilijk te verwerven zijn. Niettemin kwam de diamant- en robijnslijpersnatie er, en de 

Duarte’s deden niet alleen zaken met de leden, ze werden ook bevriend met enkele van hen. 

Een dichte vriend van Diego (II) Duarte was Jan Baptist Gruls. Gruls was een diamantslijper 

(Manuel Levy Duarte omschrijft hem als ‘feitor’) en hij was mede verantwoordelijk voor de 

uitgave van Diego’s toneelstuk Den weerdigen gunsteling omstreeks 1685.
46

 Bovendien 

zouden Gruls en zijn echtgenote een niet onaanzienlijk deel van de erfenis krijgen na Diego’s 

dood, inclusief meerdere huizen.
47

  

De precieze vorm van de diamanten die de Duarte’s kochten en verkochten is niet bekend, 

maar allicht volgden de Duarte’s de vraag en de mode en ging het initieel nog om de oudere 
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tafeldiamanten en al gauw hoofdzakelijk om de modernere roos geslepen diamanten. De 

eerste vermelding van roos geslepen diamanten bij de Duarte’s is te vinden in 1615 bij Gaspar 

(I) Duarte.
48

 De laatste vermelding duikt op in 1687(?) bij Diego (II) en betreft een 

uitgebreide bestelling met onder meer ‘une pair de pendens oreilles de diamans roses, les 

corps consistans en deux roses grandes pareilles et les pendelocques en deux grands diamans’ 

(afb. 9).
49

 Nergens blijkt dat de Duarte’s direct invloed hadden op het ontwerp van juwelen.  

 

 
Afb. 9. Twee aansluitende bladzijden uit het brievenboek van Diego Duarte. Op beide bladzijden geeft 

Diego (II) Duarte een opsomming (‘memoire’) van beschikbare juwelen. Naast ‘une pair de pendens 

oreilles de diamans roses’ gaat het onder meer om ‘un gros collier de 27 perles’, ‘une paire de pendens 

d’oreilles de [deux?] perles’ en een borstjuweel of broche met ten minste zes roos geslepen diamanten. De 

prijzen van de individuele juwelen liggen tussen 6.000 en 20.000 gulden. (Stadsarchief Amsterdam 334 

Archief Portugees-Israëlitische Gemeente, 682) 
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Afb. 10. Zes voor- en achterkanten van hangers, Louis Cossin, naar Gilles Légaré, Parijs,  

1663 (Rijksmuseum, Amsterdam, RP-P-1956-438). Dit is het type juwelen waarin de Duarte’s onder meer 

handelden: modieuze hangers (pendeloques) met (roos geslepen) diamanten en parels. 

 

Het bereik en de omvang van het (klanten)netwerk waarover Diego beschikte, wordt mooi 

geïllustreerd in 1684. De handel in juwelen bracht uiteraard grote financiële risico’s met zich 

mee. In 1684 besloot Jacobus Hendrickx, een bode (‘valet’) van Diego Duarte, er vandoor te 

gaan met een grote partij geld en juwelen. Diego schakelde onmiddellijk zijn netwerk in: 

Leoline Jenkins en Robert Spencer (beide Secretary of State onder koning Charles II), 

Richard Graham, viscount Preston (de Engelse ambassadeur aan het Franse hof) en Charles 

Colbert de Croissy (Ministre d’État van Lodewijk XIV), naast nog enkele andere lokale 

correspondenten zoals Mr. Couvreur in Parijs en de eerdergenoemde Henry Loo in Londen. 

Gezien het profiel van de betrokken contactpersonen, lijkt het erop dat de lading ook een 

diplomatieke betekenis had voor zowel het Engelse als het Franse hof. Diego noemt koning 

Charles II voortdurend ‘mon maître’ in deze affaire. Waren het goud en de juwelen 

diplomatieke geschenken die discreet moesten worden overgebracht? Of zat er zelfs nog meer 

bij, zoals brieven? Handelaars, en in het bijzonder juwelenhandelaars met hun toegang tot de 

Europese hoven, waren natuurlijk geschikte figuren om berichten over te brengen, net zoals 

een schilder als Peter Paul Rubens dat deed. Bovendien was Antwerpen een prima 

uitvalsbasis voor een informatienetwerk. De stad was immers ‘par excellence, a city of 

informers’, een stad waar informanten van verschillende naties elkaar troffen in herbergen en 
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stadspaleizen.
50

 Op jongere leeftijd zou Diego de lading wellicht zelf begeleid hebben, maar 

niet meer in 1684. Uiteindelijk duikt Hendrickx in Cambrai op, waar de Franse autoriteiten 

hem kunnen vatten, berechten en uiteindelijk executeren. 

Het handelsnetwerk met zijn prominente klanten was overigens in heel wat gevallen ook 

het netwerk waarlangs Diego (II) Duarte zijn kunstverzameling bij elkaar bracht. Duarte was 

een verzamelaar die streefde naar een uitgekiende collectie. Dat betekende niet alleen 

schilderijen kopen, maar ook verkopen. Diego Duarte kocht schilderijen uit de collecties van 

onder meer Charles I, keizer Rudolf, Nicholas Lanier, Don Emanuel van Portugal, de hertog 

van Buckingham en de graaf van Arundel.
51

 Opvallend is de aankoop van een schilderij van 

Maria met kind, Anne en Jozef, door Rafaël. Diego betaalde er niet met contant geld voor, 

maar met juwelen: ‘een diamantrinck, de diamant rou kost 2000 guld met noch een 

achtkantich safirken, daer ingegraveert de faustina, en nog een curieus robyntie beyde in 

ring’. Diego Duarte was geen kunsthandelaar – kunsthandelaar Matthijs Musson noemt hem 

‘een liefhebber [...] die er geen professie van maeckt in ’t publiek schilderyen te verkoopen’
52

 

– maar hij verkocht wel regelmatig werken. Zo belandde via bankier en kunsthandelaar 

Everhard Jabach een Van Dyck uit Duarte’s collectie bij Lodewijk XIV,
53

 en Rubens’ 

Parisoordeel belandde via Jean-Michel Picart bij de hertog van Richelieu.
54

 Dergelijke 

verkopen werkten ongetwijfeld als een hulpmiddel bij onderhandelingen over juwelen. 

Gezien het internationale cliënteel van de Duarte’s was oorlog een reëel gevaar voor de 

juwelenhandel. In tijden van oorlog ging er immers meer geld naar de oorlogsverrichtingen en 

troepen dan naar juwelen. In juni 1683 drukte Diego zijn bezorgdheid over ‘den drijghenden 

oorlogh’ – wellicht de Frans-Spaanse Oorlog – uit aan Franciscus van Imstenraedt, een 

Keulse (juwelen)handelaar en neef van Everhard Jabach, en hoopte hij hoe ‘Godt [zal] beware 

alle goede menschen van swaericheden’. Toch lijken er in de praktijk nooit grote problemen 

te zijn opgetreden, wat in belangrijke mate moet te danken zijn geweest aan de geografische 

spreiding van Diego’s klanten. 

Vanaf in 1685 loopt het aantal brieven dat Diego schrijft gevoelig terug. Mogelijk had de 

dood van zijn broer Gaspar en zus Isabella in de zomer van de jaar daar wat mee te maken. 

Diego verloor met hen zijn laatste Antwerpse familieleden, en de klap was in ieder geval 

groot. Toch ging de 73-jarige koopman nog door met zijn handel. De laatste brief in zijn 

brievenboek dateert uit 1689. Wellicht voelde Diego zijn krachten afnemen en riep hij de hulp 

in van zijn Amsterdamse familie. In de zomer van 1689 doken zijn Amsterdamse neven Jacob 

Athias en Manuel Levy Duarte plots op in Antwerpen.
55

 Jacob wordt al snel omschreven als 
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‘coopman woonachtig binne dese stadt’,
56

 Manuel als ‘innewoonder deser stadt’.
57

 Voor 

Jacob loopt de verhuis echter onmiddellijk slecht af: hij overlijdt in maart 1690.
58

 Dat ze 

beiden bereid bleken om naar Antwerpen af te zakken, ondanks hun eigen zaak in 

Amsterdam, betekent dat de handel die vanuit het Antwerpse stadspaleis werd gevoerd, te 

belangrijk was en te veel aan zijn centrale positie was gebonden om zo maar naar Amsterdam 

te worden overgebracht. Vanuit Antwerpen kon Manuel Levy blijkbaar wel zijn Amsterdamse 

handel besturen, maar omgekeerd was te complex. Hij begon in 1690 onmiddellijk met het 

bijhouden van een grootboek met daarin alle transacties die hij ondernam voor Diego (II) 

Duarte (afb. 11). Manuel Levy gleed zonder probleem in het netwerk van Diego, met al zijn 

Antwerpse handelaars. 

 

 
Afb. 11. Bladzijde uit het grootboek dat Manuel Levy Duarte bijhield in Antwerpen. Op de rechterbladzijde 

verwijst Manuel naar de transactie van diamanten. (Stadsarchief Amsterdam 334 Archief Portugees-

Israëlietische Gemeente, 691 Grootboek) 

 

5. Epiloog 

Diego Duarte overleed op 15 augustus 1691 in Antwerpen, en hij kreeg een laatste rustplaats 

in het familiegraf in de Sint-Jacobskerk. Manuel Levy zou na Diego’s dood nog vijf jaar lang 

vanuit Antwerpen opereren. Het zijn relatief woelige jaren waarin de Kerk er bij het 

stadsbestuur op aandrong om de conversos (lees: joden) in Antwerpen harder aan te pakken. 

Het stadsbestuur overwoog even om vermoedelijke joden een herkenningsteken te laten 
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dragen of hen in een getto onder te brengen, maar liet het bij die woorden.
59

 In 1692 maakte 

het college van burgemeesters en schepenen duidelijk dat eventuele joden de stad uitjagen 

geen goed idee was:  

 

En les chassant absolument, plusieurs centaines de familles se retireront de notre ville 

et un grand nombre de maisons demeureront vuides et le commerce en souffrira 

extremement, principalement celuy des diamans.
60

  

 

In hetzelfde jaar werd een verborgen synagoge gesloten, maar het stadsbestuur trad verder 

niet op, tot chagrijn van nogal wat lagere geestelijken.
61

 Voor Manuel Levy Duarte is het 

niettemin duidelijk dat de Antwerpse tijd van de Duarte’s tot een einde is gekomen. In 1696 

vertrekt hij nadat hij bijna de ganse kunstcollectie van Diego Duarte heeft verkocht aan 

talloze binnen- en buitenlandse verzamelaars. Wat niet verkocht geraakt, zal naar de nieuwe 

woning van Manuel Levy en Constantia Duarte in Den Haag verhuizen. Het is ook rond die 

tijd dat Manuel, allicht gefinancierd met een deel van de erfenis van Diego, een prachtige 

vergulde zilveren kohaniemschaal laat maken, bestemd voor de Esnoga, de Portugese 

synagoge in Amsterdam, waar Manuel een belangrijke rol speelde. De schaal wordt er tot op 

vandaag gebruikt op de belangrijkste Joodse feestdagen zoals Rosj haSjana, Pesach, Sjawoe'ot 

en Soekkot. Het prachtige en uiterst waardevolle stuk edelsmeedkunst is een passend en 

tastbaar eerbetoon aan de Antwerpse Duarte’s en hun netwerk van luxe. 
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Afb. 12. Johann (III) Beckert, Kohaniemschaal, Augsburg, c.1694. (Collectie Portugees-Israëlitische 

Gemeente, Amsterdam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


