
van 's-Gravenhage moge al uitdrukkelijk ge-

zegd worden, dat Don Francisco Lopez, die

den ondergang van den Franschen schouw-

burg in den Haag bewerkte, de zoon was van

„dien beroemden Portugeezen Jood wien de

Koning van Spanje tot Baron van Avernas

Ie Gras verhief en die de zeldzame groot-

moedigheid had, aan Willem III voor diens

tocht naar Engeland twee millioen gulden

voor te schieten, zonder eenig schriftelijk

bewijs daarvoor te vorderen," - aan den

anderen kant schijnt uit de Geschiedkundige

Aanteekeningen door M. Henriquez Pimentel,

's-Gravenhage 1876 te blijken, dat er, behalve

Don Francisco Lopez

Suasso, ook nog een

Don Francisco Lopez

de Liz is geweest, die

kerkelijk Lopez Berachel

heette en door hem voor

den Don Francisco Lo-

pez wordt gehouden, die

zulk een voorstander der

toonkunst was.

Daar staat nu weder

tegenover, dat Don An-

tonio 1 .opez Suasso,

Baron van Avernas Ie

Gras, een broeder had,

die kerkelijk jahacob

Lopez Berachel heette,

zoodat de mogelijkheid

niet uitgesloten is, dat

Don Francisco Lopez

Suasso en Don Fran-

cisco Lopez de Liz toch

weder een en de zelfde zijn.

De ietwat bijzondere wijze waarop de Span-

jaarden met geslachtsnamen omspringen en

de gewoonte der Spaansche Joden om in het

kerkelijke en het burgerlijke verschillende

namen te voeren, maakt het dikwijls zeer

moeielijk de personen te herkennen.

In ieder geval is volkomen onjuist de boven

aangehaalde bewering uit de Mededeelingen

van de Vereeniging ter Beoefening der Ge-

schiedenis van 's-Gravenhage, dat Don Antonio

Lopez Suasso de grootmoedige man was

die aan Prins Willem III het bekende voor-

schot gaf. Zoowel mr. Isaac da Costa in zijn
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Israël en de Volken als mr. H. J. Koenen

in zijn Geschiedenis der Joden in Nederland

begaan dezelfde vergissing en hebben over

het hoofd gezien, dat Don Antonio in 1688,

toen Willem III zich gereed maakte naar

Engeland over te steken, reeds sedert drie

jaar overleden was.

Met zal dus wel Don Francisco zijn geweest,

die een deel van zijn groote rijkdommen be-

schikbaar stelde voor de plannen des Prinsen.

Dit vermoeden wordt bevestigd door het-

geen Johann Jacob Schudt in zijn Jüdische

Merkwürdigkeiten mededeelt:

„Uit den I laag werd in Juni dezes jaars

1716 geschreven: De

hier wonende zeer rijke

Jood Baron Schwanse

(Suasso), die over het

omwerpen zijner koets

met een commies een

proces heeft gehad en

tengevolge daarvan door

het Hof tot een boete

van 1000 ducatons ver-

oordeeld werd, heeft,

wel is waar, de boete

dadelijk voldaan, doch

daarbij gezegd dat dit

zijn laatste uitgave hier

te lande zou zijn, daar

hij al zijn goederen ver-

koopen, zijne groote

rijkdommen uit het land

x mis 1 KANCNcii UUT./. en zijn dotïiicilium naar

•UXST. NKïsciiKK. Engeland overbrengen

zou.

,.Het schijnt, dat men over zoodanige proce-

dure eenig leedwezen betuigde en dat men

wel gewenscht had, dat proces niet gevoerd te

hebben, c/tf <?r ,»'<?w<"/e/V .TisWrtV// vSVcw/ z'// /T/WTWH

Deze Don Francisco, die zulk een vorste-

hjken staat voerde, is tweemaal gehuwd ge-

weest. Zijn eerste huwelijk met Judith

Teixeira bleef kinderloos. Uit zijn tweede

huwelijk met Rachel, dochter van Alvaro da

Costa, werden zeven zoons en drie dochters

geboren. Een schilderijtje van Constantijn

Netscher vertoont twee van die meisjes op

jeugdigen leeftijd.
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