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Inleiding

i

Eigenlijk had Eli d’Oliveira helemaal geen tijd om zich met zijn familie-
geschiedenis bezig te houden. Hoewel hij vanwege de anti-Joodse be-
palingen van de Duitse bezetter nog maar weinig patiënten overhad, 
kwam de 56-jarige psychologisch consulent uren tekort. In de zomer 
van 1942 zou hij druk in de weer moeten zijn met het voorbereiden van 
zijn laatste tentamens wijsbegeerte-psychologie – een studie waaraan 
hij pas op late leeftijd was begonnen, vooral omdat een academische ti-
tel een voorwaarde was om te kunnen promoveren. Want dat was zijn 
droom: een drukbezochte promotieplechtigheid in de aula van de Uni-
versiteit van Amsterdam, waarop hij, Abraham Elia Jessurun d’Oliveira, 
geboren in een arme Portugees-Joodse familie van diamantbewerkers 
en straatmuzikanten, even eloquent als briljant de scherpe vragen van 
zijn opponenten zou pareren. Met de publicatie van zijn dissertatie zou 
hij eindelijk voor vol worden aangezien bij mensen die ertoe deden. 
Maar voordat hij écht kon beginnen met schrijven moest hij zijn tenta-
mens halen. Dat was voor een ontwikkeld man als hij in principe geen 
enkel probleem, ware het niet dat met ingang van het nieuwe collegejaar 
in september 1942 alle Joodse studenten van de universiteit zouden wor-
den geweerd. Haast was dus geboden. De bijzondere werkzaamheden 
die hem nu al bijna vier maanden in beslag namen, kon hij zich eigenlijk 
niet veroorloven.
 Maar op vrijdagochtend 14 augustus 1942 zat het er gelukkig bijna op. 
Hij kuste zijn echtgenote Louise gedag, trok de deur van zijn woning an-
nex praktijk op de De Lairessestraat 121 achter zich dicht en sloeg rechts 
af, richting het Museumplein. De lange straat in Amsterdam-Zuid had 
sinds het begin van de bezetting een zichtbaar ander karakter gekre-
gen. Het was er een komen en gaan van Duitse vrouwen die hun kinde-
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ren afleverden bij de nsdap-Kindergarten, die slechts zes huizen van 
Eli’s woning verwijderd was. En er liepen veel nsb’ers over straat, in 
zwarte uniformen op weg naar het Amsterdamse hoofdkwartier op het 
J.W. Brouwersplein (het huidige Concertgebouwplein), even verderop. 
Door hun aanwezigheid op straat was Eli zich extra bewust van de ge-
le ster op zijn jas, die hij sinds enkele maanden verplicht was te dragen. 
Hij probeerde zo min mogelijk op te vallen en liep door. De route kon 
hij inmiddels bijna dromen. Vlak voor het Amsterdamse onderkomen 
van rijkscommissaris Arthur Seyß-Inquart – de muziekliefhebber had 
niet toevallig een woning schuin tegenover het Concertgebouw gecon-
fisqueerd – sloeg Eli rechts af, de Cornelis Schuytstraat in.1 Tijdens de 
eerste twee maanden van zijn bijzondere werkzaamheden had hij nog 
rechtdoor kunnen lopen, richting de tramhalte van lijn 3 op het Muse-
umplein, maar dat had geen zin meer sinds het Joden was verboden met 
de tram te reizen. Nu moest hij een flinke wandeling maken: eerst langs 
het water de Reijnier Vinkeleskade helemaal af, dan een klein stukje 
Hobbemakade, vervolgens door de Ruysdaelkade, en ten slotte rechts-
af de Rustenburgerstraat in, dwars door De Pijp. Na ruim drie kwar-
tier flink doorstappen kwam hij eindelijk aan bij de Amsteldijk, waar op 
nummer 67 zijn plaats van bestemming lag: het oude raadhuis van de 
gemeente Nieuwer-Amstel, dat alweer drie decennia dienstdeed als Ge-
meentelijke Archiefdienst Amsterdam.
 Het was een prachtig, symmetrisch gebouw, voorzien van een slan-
ke toren en versierd met gebeeldhouwde leeuwenkoppen, zwaarden en 
pijlenbundels. De hoofdingang lag boven een breed uitwaaierende trap, 
die je van twee kanten kon bestijgen. Door een dubbele houten, monu-
mentale deur kwam je vervolgens in de ontvangsthal, die al even indruk-
wekkend was als de buitenkant van het gebouw: een hoge ruimte met 
witte gewelven en ornamenten aan de muur. Eli meldde zich bij de balie, 
waar de medewerkers hem vriendelijk begroetten; hij was inmiddels een 
goede bekende. Soms kwam de heer Arthur le Cosquino de Bussy langs-
lopen, de ietwat merkwaardige, maar sympathieke gemeentearchivaris 
die zetelde in de mooie werkkamer aan de linkervoorzijde van het pand.2 
Vanwege zijn geringe gestalte was hij een van de weinige mannen die de 
al even kleine Eli d’Oliveira recht in de ogen kon kijken.
 Nadat hij zich had aangemeld, vervolgde Eli zijn weg. Hij ging niet de 
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grote trap op naar de studiezaal, maar sloeg de rechterhal in, de hal van 
de secretarie. Aan het einde bevond zich een klein kamertje met een ta-
fel en wat stoelen. Sinds enkele maanden was het speciaal bestemd voor 
Joodse archiefbezoekers, ‘om scènes op de leeszaal te voorkomen’, zoals 
Cosquino de Bussy het later uitdrukte.3 Zowel onder medewerkers als 
onder bezoekers stond de nieuwe leeszaal al snel bekend als ‘De Ster-
renwacht’.4 Hier moest Eli wezen.
 De Sterrenwacht was doorgaans drukbezocht, met name door Por-
tugese Joden (ook wel ‘Sefardische Joden’ of ‘Sefardiem’ genoemd), af-
stammelingen van Joden die oorspronkelijk op het Iberisch Schiereiland 
hadden geleefd.5 Veel van hun voorouders hadden zich daar gedwongen 
moeten bekeren tot het christendom, en waren vanaf het einde van de 
zestiende eeuw naar Nederland geëmigreerd om hier als Joden te leven. 
In februari 1941 hadden de circa 4500 Nederlandse Sefardiem massaal 
gehoor gegeven aan het bevel van de Duitse bezetter om op te geven 
hoeveel Joodse grootouders zij bezaten. Inmiddels stonden de meesten 
van hen, namelijk degenen met drie of vier Joodse grootouders, als ‘vol-
joden’ geregistreerd. Ze hadden in februari 1941 geen idee gehad van de 
aard en hoeveelheid van de anti-Joodse maatregelen die de bezetter over 
hun hoofden zou uitstorten. Sinds half juli 1942 liepen zij zelfs het ri-
sico op deportatie naar Westerbork, en vandaar naar onheilspellende 
Oost-Europese ‘werkkampen’, waarover niemand het fijne wist. Ook 
Eli behoorde tot deze groep: hij had zich als kleinzoon van vier Joodse 
grootouders aangemeld. Hoewel hij zich al vijftien jaar geleden had uit-
geschreven uit de Portugees-Israëlietische Gemeente (pig), was hij in 
de terminologie van de bezetter ‘voljoods’ – daar was niets meer aan te 
doen.
 Of toch wel? Eli had van zijn advocaat gehoord dat er misschien een 
uitweg mogelijk was. In de zomer van 1941 hadden enkele tot het chris-
tendom bekeerde families met een Portugees-Joodse achtergrond een 
even curieuze als overtuigende historische theorie ontvouwd. Ze had-
den aangevoerd dat hun voorvaderen op het Iberisch Schiereiland, 
meer dan vier eeuwen terug, zich niet alleen verplicht tot het christen-
dom hadden bekeerd, maar ook door huwelijken tot de christelijke aris-
tocratie aldaar waren toegetreden. Dit had tot gevolg dat hun nage-
slacht – dat zich in Nederland weer ‘terugbekeerde’ tot het Jodendom 
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– in feite nog maar weinig ‘Joods bloed’ had; de migranten waren als 
het ware ‘gezuiverd’ in Nederland aangekomen. Aangezien latere ge-
neraties zich bovendien nooit hadden vermengd met de vele Joden uit 
Duitsland en Oost-Europa – Asjkenaziem –, was het in de ogen van de 
twintigste-eeuwse afstammelingen van deze families onjuist om hen als 
Joden te registreren. Dat zij zich in de negentiende en twintigste eeuw 
opnieuw tot het christendom hadden bekeerd – net als hun vijftiende-
eeuwse voorouders, maar dan vrijwillig – versterkte hun gevoel van on-
rechtvaardigheid alleen maar. En inderdaad: de Duitse ambtenaar Hans 
Georg Calmeyer, verantwoordelijk voor Nederlandse ‘twijfelgevallen’ 
op afstammingsgebied, was het met twee van deze families eens: in de 
herfst van 1941 kregen zij de code ‘A’ (Arisch) toebedeeld. Op hen waren 
de beschamende anti-Joodse maatregelen voortaan niet meer van toe-
passing.
 Het had niet lang geduurd voordat de beslissingen van Calmey-
er bekendheid kregen binnen de Portugees-Joodse gemeenschappen 
van Amsterdam en Den Haag. Hoewel de twee geholpen families zelf 
al decennia niet meer de Joodse religie beleden en zich bovendien tot 
het christendom hadden bekeerd, zou de kern van hun argument net zo 
goed voor praktiserende Portugese Joden kunnen opgaan: ook velen 
van hen hadden immers voorvaderen die zich op het Iberisch Schierei-
land met christenen hadden vermengd. Tientallen Portugese Joden, al-
len geregistreerd als voljoden, trokken advocaten aan om hen te helpen 
een bezwaarschrift in te dienen. Een van die advocaten was de 34-jari-
ge Martien Nijgh uit Den Haag, die toevallig hobbymatig al geïnteres-
seerd was in Portugees-Joodse genealogieën. Hij begreep dat de indruk-
wekkende Portugese stambomen, met de meest prachtige, vaak dubbele 
Spaanse en Portugese namen, kansen boden. Een stamboom moest dan 
wel aan drie criteria voldoen: hij moest ten eerste zo ver mogelijk terug-
gaan in de geschiedenis, het liefst tot in het Iberisch Schiereiland van 
de veertiende en vijftiende eeuw. Ten tweede moest hij aantonen dat er 
vermenging was opgetreden met christelijke families, in het bijzonder 
met de oudchristelijke aristocratie uit Spanje en Portugal. En ten slotte 
mocht de stamboom geen – of in elk geval zo min mogelijk – namen van 
Asjkenazische Joden uit Duitsland en Oost-Europa bevatten. Als aan 
deze criteria was voldaan, zo was de gedachte, kon Calmeyer bijna niet 
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anders dan nieuwe statuswijzigingen doorvoeren – hij had immers zelf 
een precedent geschapen.
 De families die in de zomer van 1941 als eerste hun stambomen aan 
Calmeyer hadden overhandigd, waren afkomstig uit de adel en het pa-
triciaat; net als voor andere (niet-Joodse) families in hun kringen was 
de stamboom een belangrijk onderdeel van hun identiteit.6 Ook in de 
Portugees-Joodse gemeenschap bestond van oudsher een grote belang-
stelling voor genealogieën – die kwamen met name van pas bij het uitke-
ren van legaatrentes aan verre familieleden. Toch waren er niet veel Se-
fardische families die een stamboom bezaten die meer dan drie eeuwen 
terugging. Maar dat betekende niet dat die niet gefabriceerd kon wor-
den. Vanaf eind 1941 meldde advocaat Nijgh aan zijn Portugees-Joodse 
cliënten – en dat werden er steeds meer – dat hij in hun naam graag een 
bezwaarschrift wilde opstellen om aan Calmeyer te sturen, maar dat hij 
dan wel een deugdelijke stamboom tot zijn beschikking moest hebben.
 Hoewel hij geen lid meer was van een Portugees-Joods kerkgenoot-
schap, hoorde ook Eli d’Oliveira van deze mogelijkheid. In april 1942 
klopte hij aan bij de Haagse advocaat. Hij kreeg hetzelfde te horen als 
de andere cliënten: pas als Nijgh een stamboom in bezit had die aan de 
criteria voldeed, kon hij iets voor Eli betekenen. De advocaat moedig-
de hem bovendien aan om zo veel mogelijk archivalia, zoals doopbe-
wijzen of huwelijksakten, over verwantschappen van zijn familie met 
christelijke families te verzamelen. Om een kans te hebben om onder 
de anti-Joodse bepalingen uit te komen, moest Eli aan de slag. En snel – 
tentamen of geen tentamen. Hij was zich er terdege van bewust dat de 
kwaliteit van zijn stamboom van cruciale betekenis kon zijn.
 Vanaf half april 1942 was Eli d’Oliveira vrijwel dagelijks te vinden in 
De Sterrenwacht om zijn familiegeschiedenis uit te zoeken – niet uit in-
teresse dus, maar uit pure noodzaak. En ondanks zijn tijdgebrek zou 
hij zichzelf niet zijn als hij dit werk niet bloedserieus zou aanpakken. 
In dagenlange sessies op het gemeentearchief vroeg hij allerhande (on-
der)trouwaktes, uittreksels en adelbrieven op. Hij zocht niet alleen de 
mannelijke lijn van zijn stamboom uit, ook ter zake doende vrouwelijke 
lijnen noteerde hij secuur – zeker als er ook maar enige connectie met 
christelijke families te maken viel. En van sommige verre voorouders 
stelde hij zelfs op basis van historische literatuur uitgebreide levensbe-
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schrijvingen op, vooral om aan te tonen hoe fijnzinnig en ontwikkeld 
zijn familie in het verleden was geweest.
 Want dat was nog een ander punt waarop ‘de Portugezen’ zich in de 
loop van 1942 gingen richten: ze probeerden niet alleen te bewijzen dat 
ze (oud)christelijke voorouders hadden, ze legden ook de nadruk op de 
vele artsen, kunstenaars en filosofen die ze in Nederland in hun midden 
hadden gehad en die door hun niet-Joodse omgeving altijd hogelijk wa-
ren gewaardeerd. Door zich te laten voorstaan op hun befaamde cul-
turele kwaliteiten, gingen ze op een bijzondere manier in tegen de be-
kende naziretoriek, die Joden slechts als een gesloten, op geld gefixeerde 
bevolkingsgroep deed voorkomen. Bovendien legden niet alleen indi-
viduen als Eli d’Oliveira de nadruk op culturele kwaliteiten: een speci-
aal comité van Portugezen zorgde ervoor dat er ook allerlei rapporten 
werden geproduceerd die de kwaliteiten van de Nederlandse Sefardiem 
als collectief aantoonden. Impliciet was de boodschap van deze zogehe-
ten ‘Aktie Portugesia’ steeds dezelfde: de Portugese Joden in Nederland 
vormden een volstrekt unieke bevolkingsgroep, die absoluut niet op één 
hoop kon worden gegooid met de veel grotere groep van Asjkenazische 
Joden. Hoewel ze het niet met zoveel woorden schreven, was het argu-
ment duidelijk: de Sefardiem waren superieur aan de Asjkenaziem.7

ii

De ‘mythe van Sefardische superioriteit’ was allerminst een uitvinding 
uit de oorlog – zij bestond al eeuwenlang.8 Voor de ontstaansgeschiede-
nis van de mythe moeten we terug naar de periode vóór de Reconquista 
de christelijke verovering van het Iberisch Schiereiland, waar al vanaf 
de tweede eeuw voor Christus Joden waren gevestigd. Met name van-
af 711, tijdens de heerschappij van de islamitische machthebbers over 
een groot gedeelte van het schiereiland, ontwikkelden de Joden zich tot 
een vooraanstaande bevolkingsgroep binnen de maatschappij. Verschil-
lende dynastieën in Al-Andalus – zoals het islamitische gedeelte van het 
Iberisch Schiereiland werd genoemd – gaven aan Joden (en christenen) 
de vrijheid om als zogenoemde dhimmi’s hun religie uit te oefenen, als zij 
tenminste de islamitische wet respecteerden en een speciale belasting 



15

betaalden. Deze constructie leidde tot lange perioden van convivencia, 
een relatief vreedzaam samenleven.9 Ondanks de wettelijk veranker-
de, ondergeschikte status van de Joden – als dhimmi’s waren ze in feite 
tweederangsburgers – wisten sommigen van hen invloedrijke posities te 
verwerven aan de hoven van de kaliefen, en speelden ze een belangrijke 
rol in het economische leven.
 Door de kruisbestuiving tussen de islamitische en Joodse beschavin-
gen ontstond een grote culturele bloei. Dat is de reden waarom de tien-
de eeuw na Christus ook wel ‘de Gouden Eeuw van het Jodendom in 
Al-Andalus’10 wordt genoemd: Talmoedstudie, filosofie en poëzie flo-
reerden, geleerden schreven werken die vanuit het Hebreeuws in het 
Arabisch werden vertaald, en andersom. Maar aan het einde van de elf-
de eeuw, met de komst van de intolerante Almoraviden-dynastie, ver-
slechterde de positie van Joden in de maatschappij: vervolgingen en 
gedwongen bekeringen waren aan de orde van de dag. Beroemde Jood-
se wetenschappers en rabbijnen als Abraham Ibn Ezra (1089-1164) en 
Maimonides (1135-1204) vluchtten naar Noord-Afrika of naar gebie-
den in het noorden, waar christenen aan de macht waren. Interessant 
genoeg waren zij de eersten die zichzelf nadrukkelijk ‘Sefardisch’ gin-
gen noemen bij het ondertekenen van hun werk; zij waren trots op hun 
afkomst uit Sefarad (de Hebreeuwse naam voor Spanje).11 Deze trots 
komt nog duidelijker naar voren in het boek Sefer ha-Kabbalah (Boek 
van de traditie), een kroniek van het Joodse volk door een andere emi-
grant, Abraham Ibn Daud (1110-1180). Hierin beschreef deze geleerde in 
grootse termen de belangrijkste Joodse families en leiders in Al-Andal-
us: zij blonken een voor een uit in bescheidenheid, esthetische verfijnd-
heid, belezenheid, leiderschapskwaliteiten enzovoort. Dergelijke eigen-
schappen vormden, volgens Ibn Daud, het bewijs dat de Sefardische 
Joden afstamden van de adellijke bovenlaag van de stam van Juda, en 
soms zelfs van koning David.12 Sommige geleerden hadden bovendien 
nog een andere verklaring voor de verfijndheid van de Sefardiem. Zij 
verwezen naar de Babylonische koning Nebukadnezar, die in 587 v.Chr. 
de Eerste Tempel van Jeruzalem had verwoest en die vervolgens de pro-
minente burgers van Judea naar Babylon zou hebben gedeporteerd. De 
Sefardiem in Al-Andalus zouden afstammelingen zijn van deze elitege-
vangenen van Nebukadnezar, terwijl de Asjkenaziem in Oost-Europa 
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zouden afstammen van de minder prominente achterblijvers in Jeruza-
lem.13

 Het is waarschijnlijk niet toevallig dat deze eerste claims van Sefardi-
sche superioriteit op basis van adellijke afkomst ontstonden in een pe-
riode waarin Joden in de verdrukking zaten. De Sefardiem van Al-An-
dalus onderstreepten en idealiseerden hun culturele achtergrond om 
een collectieve identiteit te creëren, als antwoord op de vernederingen 
van de Almoraviden (en later van de orthodoxe Almohaden-dynastie, 
die net zo intolerant was).14 Dit verdedigingsmechanisme zou zich in de 
eeuwen die volgden alleen maar sterker ontwikkelen.
 In de loop van de dertiende eeuw raakte vrijwel het gehele Iberisch 
Schiereiland in christelijke handen. Vanaf dat moment kwam de posi-
tie van de Joden in een constante, neerwaartse spiraal terecht. Steeds 
vaker hitste de geestelijkheid de bevolking op tegen de ‘Christus-moor-
denaars’. In 1391 vuurde de aartsbisschop van Sevilla de bevolking aan 
om de Joden voor de keuze te stellen: de doop of de dood. Grote aan-
tallen Joden bekeerden zich inderdaad tot het christendom. Zij zouden 
zich ontwikkelen tot een geheel eigen bevolkingsgroep van conversos 
(bekeerlingen), die ook wel ‘maranen’ of ‘nieuwchristenen’ worden ge-
noemd. Sommigen van hen werden devote katholieken; anderen bleven 
binnenskamers het Jodendom aanhangen. Er zijn intrigerende verhalen 
bekend over de manier waarop crypto-Joden (conversos die slechts in 
schijn christenen werden) hun verbondenheid met het Jodendom voor 
zichzelf levend hielden en hun geweten schoon probeerden te houden. 
Als zij op zondag naar de mis gingen, prevelden ze bij binnenkomst bij-
voorbeeld zo onopvallend mogelijk en met ingehouden stem een ge-
bed uit de Tora.15 Of ze verwijderden weliswaar hun mezoeza (kokertje 
met gebedsteksten dat traditioneel op Joodse deurposten werd aange-
bracht), maar schilderden de vergeelde plek op de voordeur expres niet 
over.16

 Joden die ondanks de vervolgingen openlijk trouw bleven aan hun ge-
loof, verdedigden zich tegen de aantijging van de moord op Jezus door 
te stellen dat de Sefardische Joden zich al lang en breed voor de kruisi-
ging hadden gevestigd op het Iberisch Schiereiland; de dood van Chris-
tus kon je hún – in tegenstelling tot hun geloofsgenoten – dus onmoge-
lijk verwijten.17



17

 Interessant genoeg kwam de mythe van Sefardische superioriteit in 
de loop van de vijftiende eeuw ook terug bij de conversos. Aanvanke-
lijk stond aan hen – en aan hun kinderen, die, hoewel zelf als christe-
nen geboren en dus niet bekeerd, curieus genoeg toch tot de groep van 
conversos beschouwd bleven worden – de mogelijkheid open om zich 
te mengen in de maatschappelijke, economische en kerkelijke elite van 
de grote steden op het schiereiland. Zo traden er inderdaad conversos 
toe tot de (oud)christelijke aristocratie.18 Het leidde tot afgunst en wan-
trouwen onder de lagere rangen en standen binnen de christelijke be-
volking. Deze gevoelens kwamen aan de oppervlakte in 1449 in Toledo, 
toen een revolte tegen nieuwchristenen uitbrak en wetten aangaande 
de limpieza de sangre (zuiverheid van het bloed) werden aangenomen: 
veertien converso-functionarissen binnen het stadsbestuur werden 
vanwege hun afkomst afgezet. Om voor bepaalde belangrijke publieke 
functies en privileges in aanmerking te komen moest je voortaan genea-
logische bewijzen overleggen dat je stamboom vrij was van Joodse of 
Moorse invloeden.19 Het was een uiting van de gedachte dat de conver-
sos naar macht streefden ‘om het heilige katholieke geloof te verwoes-
ten, en daarmee de groep van oudchristenen die dit geloof aanhangen’.20 
Alleen volledig zuiver bloed was écht aristocratisch bloed, volgens deze 
oudchristenen.
 De conversos reageerden op verschillende manieren. Sommigen 
veinsden met vervalste documenten een zuivere oudchristelijke af-
komst; een methode die – in elk geval aan de oppervlakte – veel over-
eenkomsten vertoont met de pogingen die vijf eeuwen later tijdens de 
Tweede Wereldoorlog door Joden en hun advocaten zouden worden on-
dernomen om aan deportatie te ontkomen op basis van vervalste papie-
ren.21 Andere conversos legden een nog grotere vindingrijkheid aan den 
dag: zij namen de genealogische theorieën van hun tegenstanders over, 
maar ze gaven er een eigen draai aan. Joods bloed hebben was volgens 
hen juist een ultiem aristocratisch teken. ‘Aangezien de kern van adel 
ligt in zijn antiquiteit, welke stamboom gaat er dan verder terug [dan die 
van de Jood]?’ schreef de vijftiende-eeuwse converso-schrijver Juan de 
Lucena.22 Ook deze tactiek zou tijdens de Tweede Wereldoorlog op een 
getransformeerde manier terugkomen, in het bijzonder onder de Portu-
gese Joden in Nederland.
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 De positie van zowel conversos als Joden werd vanaf het einde van de 
vijftiende eeuw nog slechter. In 1480 stelde vorstin Isabella van Castilië 
de Inquisitie in, een kerkelijke rechtbank om ‘schijnchristenen’ te ont-
maskeren. Het leidde niet alleen tot een meedogenloze golf van vervol-
gingen – vaak eindigend op de brandstapel –, maar ook tot een toename 
van wantrouwen ten aanzien van de conversos onder de christelijke be-
volking. Twaalf jaar later, met de val van het laatste islamitische bolwerk 
Granada, was de Reconquista voltooid. Heel Spanje (met uitzondering 
van het Noord-Spaanse koninkrijkje Navarra) was nu in handen van 
Isabella en haar man, Ferdinand van Aragón. Om de ‘eenheid van het 
volk’ te bevestigen, tekende het katholieke koningsechtpaar op 31 maart 
1492 een Verdrijvingsedict. Vanaf drie maanden na dat moment was het 
onmogelijk om nog als Jood in Spanje te leven – een nieuwe golf beke-
ringen was het gevolg.23

 De Joden die zich niet wilden laten bekeren, waren gedwongen het 
land te verlaten. Ze emigreerden naar plaatsen in Italië, Noord-Afrika 
en de Levant, waar Sefardische gemeenschappen ontstonden. Maar de 
meeste Joden uit Spanje vertrokken naar Portugal, waar kleine Joodse 
gemeenschappen eeuwenlang relatief rustig hadden kunnen leven. De 
keuze bleek funest: slechts vijf jaar later, in 1497, vaardigde de Portuge-
se koning Emanuel i – die onder zware druk stond van de heersers van 
het grote buurland Spanje – eveneens een Verdrijvingsedict uit, maar hij 
verbood tegelijkertijd de vlucht van Joden of hulp hierbij. Sterker nog: 
hij verzamelde alle Joden, om ze, onder dreiging van geweld, tot het 
christendom te laten overgaan.24 Zijn maatregel kwam dus neer op een 
gedwongen massabekering voor de Joden die vijf jaar tevoren huis en 
haard hadden opgegeven om hun eigen religie te kunnen blijven prakti-
seren. Zo waren aan het einde van de zestiende eeuw alle Joden op het 
Iberisch Schiereiland conversos geworden.25 Hun positie zou in de zes-
tiende eeuw niets verbeteren; de in 1536 ingestelde Portugese Inquisitie 
was zo mogelijk nog bruter dan haar Spaanse evenknie. Veel conversos, 
voornamelijk kooplieden, vluchtten in de zestiende eeuw vanuit Portu-
gal naar Sefardische centra als Venetië, Konstantinopel en Thessaloni-
ki. Daar keerden velen van hen openlijk terug tot het Jodendom.
 Bij de emigranten zou de mythe van Sefardische superioriteit stand-
houden en zelfs worden uitvergroot. In hun nieuwe woonplaatsen ble-
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ven de geëmigreerde Joden en ex-conversos zich op verschillende manie-
ren trots afficheren als Joden van la Nación – dat wil zeggen, afkomstig 
uit de ‘Natie’ die in Al-Andalus zulke vooraanstaande rabbijnen, weten-
schappers en dichters had voortgebracht.26

iii

Vanaf het eind van de zestiende eeuw raakte Amsterdam, een opko-
mende handelsstad in de Republiek die zich pas had losgemaakt van het 
Spaanse Rijk, als vestigingsplaats populair bij Spaanse en Portugese 
converso-kooplieden.27 Los van de economische pull-factoren was een 
belangrijke reden hiervoor dat er – meer dan in de andere West-Euro-
pese havensteden als Bayonne, Antwerpen en Hamburg – relatieve ge-
loofsvrijheid heerste. Veel nieuwchristelijke kooplieden keerden ook 
hier terug tot het Jodendom; de Joodse rituelen die generatie op gene-
ratie in het geheim waren doorgegeven, konden zij ineens vrij openlijk 
uitvoeren.
 Zo ontstond in het Amsterdam van de zeventiende eeuw een bloei-
ende gemeenschap van Sefardische Joden, met eigen parnasiem (be-
stuurders), synagogen (de in 1675 geopende esnoga, of ‘snoge’, was de 
grootste van Europa), en eigen instellingen als een begraafplaats in Ou-
derkerk aan de Amstel, een rabbijnenseminarium (Ets Haim), een hu-
welijksfonds (Dotar) en een eigen stelsel van sociale voorzieningen.28 
In korte tijd ontwikkelde Amsterdam zich tot het ‘Jeruzalem van het 
Westen’ – de onofficiële hoofdstad van de diaspora. Deze unieke ge-
meenschap houdt tot op de dag van vandaag vele historici bezig. Er is 
uitgebreid onderzoek gedaan naar de manier waarop de Sefardiem in 
Amsterdam hun collectieve Joodse identiteit vormgaven, welke ele-
menten uit de Iberisch-christelijke cultuur ze implementeerden, hoe de 
verhouding was met de christelijke wereld om hen heen en hoe zij bij-
droegen aan de ontwikkeling van de Republiek, en Amsterdam in het 
bijzonder.29

 In Amsterdam zou de mythe van Sefardische superioriteit zich nog 
verder ontwikkelen. Een belangrijke reden hiervoor is dat vanaf de ja-
ren twintig van de zeventiende eeuw ook niet-Sefardische Joden zich in 
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deze stad vestigden. Het ging om omvangrijke groepen Asjkenazische 
Joden uit Duitsland, en later uit Polen en Litouwen, die als gevolg van 
grootschalige pogroms naar Amsterdam waren gevlucht. Er beston-
den grote culturele en economische verschillen tussen de Sefardiem – 
die veel gegoede kooplieden in hun midden hadden – en hun doorgaans 
armlastige geloofsgenoten. De Sefardiem voelden zich tot op zekere 
hoogte verantwoordelijk voor hen, maar ze deden er tegelijkertijd alles 
aan om zich van hen te onderscheiden. De bestuurders van de Portu-
gese gemeente stelden bijvoorbeeld een wettelijk verbod in om te trou-
wen met tudescos, zoals Asjkenaziem geringschattend werden genoemd. 
‘Het benadrukken van het verschil tussen hen [de Sefardiem] en de “an-
dere Joden” droeg bij aan de instandhouding van de mythe van hun adel-
lijke afkomst van de stam van Juda,’ schrijft de toonaangevende histo-
ricus Yosef Kaplan.30 Door hun (vermeende) superioriteit ten opzichte 
van de Asjkenaziem te onderstrepen, construeerden de ex-conversos 
een nieuwe collectieve identiteit en probeerden ze tegelijkertijd hun ei-
gen sociale positie in het Amsterdam van de zeventiende eeuw te behou-
den.
 Maar de Sefardiem lieten zich niet alleen voorstaan op hun (vermeen-
de) adellijke afstamming: na verloop van tijd kwamen er andere argu-
menten voor hun superioriteit ten opzichte van Asjkenaziem bij. Dat is 
mooi te zien aan een bekende brief van de achttiende-eeuwse econoom 
en filosoof Isaac de Pinto (1717-1787), afkomstig uit de hoogste kringen 
van de Sefardische gemeente in Amsterdam. De brief was geschreven 
aan de Franse verlichtingsfilosoof Voltaire, die in zijn essay Des Juifs uit 
1756 onder meer had geschreven dat alle Joden ‘onontwikkeld en bar-
baars’ waren, en dat zij vervuld waren van haat ten opzichte van de lan-
den waarin zij woonden.31 De Pinto verdedigde zich tegen deze aantij-
gingen. De door Voltaire gebezigde termen mochten misschien gelden 
voor Asjkenaziem, maar niet voor de Sefardiem. Die bezaten namelijk 
‘puurdere morele waarden’ dan de Asjkenazische Joden, van wie zij zich 
in Amsterdam volledig afzijdig hadden gehouden; ze hadden niet voor 
niets aparte ceremonieën, begraafplaatsen en synagogen. Ook droegen 
de Sefardiem geen baarden, was er niets ‘eigenaardigs aan hun kleding’, 
en leek de Sefardische eredienst net een ‘vergadering van senatoren’. In 
De Pinto’s optiek waren de Sefardiem bovendien – in tegenstelling tot 
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de Asjkenaziem – vrijwel volledig geassimileerd in hun nieuwe, West-
Europese samenlevingen, hadden ze goede contacten met de bestuur-
ders en monarchen, en konden ze zich qua ‘verfijndheid, elegantie en 
vertoon’ prima meten met de (christelijke) bevolking om hen heen. Als 
je slechte eigenschappen van Sefardiem zou moeten opnoemen, zou je 
volgens De Pinto wellicht kunnen zeggen dat ze enigszins verwaand, 
deftig en hooghartig konden zijn, en dat ze een afkeer van handel en in-
dustrie bezaten. Maar die eigenschappen stonden mijlenver van karak-
tertrekken als gierigheid en hebzucht, de eigenschappen die door Vol-
taire aan de Joden werden toebedacht.32

 Ook Isaac de Pinto gebruikte de mythe van Sefardische superioriteit 
als verdedigingsmechanisme.33 Uit zijn brief aan Voltaire blijkt hoezeer 
de mythe zich sinds haar oorsprong in Al-Andalus had ontwikkeld. De 
adellijke afkomst was nog steeds een van de kernpunten, maar naast dit 
genealogische argument waren er historische, culturele, politieke en 
psychologische argumenten bij gekomen: de Sefardiem waren er trots 
op dat ze zich in 1762 al zo’n 130 jaar afzijdig hadden gehouden van de 
Asjkenaziem, dat ze hun eigen instellingen en rituelen bezaten, dat ze 
op goede voet stonden met de machthebbers en dat ze zich anders ge-
droegen dan hun geloofsgenoten.
 Opvallend genoeg werd de mythe van Sefardische superioriteit niet 
alleen onder Sefardiem zelf aangehangen; ook buiten de eigen groep 
leefde het idee dat de Sefardiem, of in elk geval elementen uit de Sefardi-
sche cultuur, ‘beter’ waren dan de Asjkenaziem en hun Hoogduitse cul-
tuur. Verschillende Asjkenazische intellectuelen prezen met name het 
Sefardische onderwijssysteem, dat niet alleen maar gericht was op ler-
nen – het mechanisch reproduceren van Torateksten – maar ook aan-
dacht besteedde aan literatuur, filosofie en mystiek.34 In de vroege ne-
gentiende eeuw, de periode van de Haskala – de ‘Joodse Verlichting’, 
die vooral in Duitse en Oost-Europese Joodse centra voet aan de grond 
had –, kreeg de mythe een nieuwe aanhang en een nieuwe invulling. Ver-
lichte Asjkenazische historici, schrijvers en rabbijnen roemden het ‘Se-
fardische model’ van integratie; het naar binnen gekeerde Asjkenazi-
sche Jodendom moest er volgens hen een voorbeeld aan nemen. Iemand 
als de hegeliaanse jurist Eduard Gans, president van de Berlijner Vereni-
ging voor Joodse Cultuur en Wetenschap, prees de Sefardiem in 1820 
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voor de nauwe banden die zij zowel in Al-Andalus als later in West-Eu-
ropa met de hen omringende volkeren onderhielden. In vergelijking met 
de Asjkenaziem hadden zij, volgens Gans, ‘minder tegenstrijdigheden 
in hun moraal, een zuiverder taal, ordentelijker synagogediensten en in 
feite een betere smaak’.35 Ruim 120 jaar later zou – zoals uit het vervolg 
zal blijken – een andere hegeliaanse jurist, Nochem de Beneditty, derge-
lijke argumenten naar voren brengen om de Portugese Joden uit Neder-
land van deportatie naar concentratiekampen in Oost-Europa te vrijwa-
ren.
 En nog altijd kwamen er in de negentiende eeuw nieuwe argumenten 
voor de Sefardische superioriteit bij. De (Asjkenazische) rabbijn en his-
toricus Moritz Meyer Kayserling (1829-1905) wees erop ‘dat het Judeo-
Spaans, oftewel Ladino, op geen wijze net zo’n verdorven taal is als het 
Judeo-Duits [oftewel Jiddisch]’.36 Anders dan de Asjkenaziem waren de 
Sefardiem dus ook taalkundig ‘puur’ gebleven. Zelfs op het gebied van 
fysische antropologie – destijds ‘rassenkunde’ geheten, en een van de 
populairste takken van wetenschap – werd de mythe van Sefardische su-
perioriteit in de negentiende eeuw gemeengoed. Talrijke antropologen 
constateerden bij Sefardiem verfijnde uiterlijke trekken.37 ‘Het gezicht 
is ovaal, met een hoog voorhoofd en amandelvormige ogen,’ schreef 
bijvoorbeeld de bekende antropoloog Maurice Fishberg, zelf van Asj-
kenazisch-Joodse afkomst.38 Als tegenhanger fungeerden de trekken 
van Asjkenaziem. Die waren volgens hem ‘niet zo elegant, niet zo waar-
dig als die van de Sefardiem. [...] Een Asjkenazische Jood heeft een rond 
gezicht, met prominente kaken en een brede, halfgrote neus met vlezige 
vleugels. [...] De kin is zwaar, de mond groot en de lippen dik.’39 Het was 
blijkbaar een kleine stap om, naast de afkomst, cultuur, houding en taal, 
ook het fysiek van de Sefardiem te verheerlijken – uiteraard ten koste 
van dat van de Asjkenaziem.40

 Aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw 
namen ook invloedrijke niet-Joden de mythe van Sefardische superio-
riteit over. De Engels-Duitse auteur Houston Stewart Chamberlain 
(1855-1927) was zo iemand. Zijn immens populaire, pseudowetenschap-
pelijke boek Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderts (1899) stond bol 
van de racistische en antisemitische tirades, maar die waren niet be-
doeld voor die ene groep Joden die hij allerminst verachtelijk vond: de 
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‘zuivere’ Sefardiem. In Grundlagen beschreef hij wat hij zich had gerea-
liseerd toen hij enkele Sefardiem had gezien en gesproken: ‘Dit is adel in 
de zuivere zin van het woord, een werkelijk adellijk ras! Prachtige trek-
ken, edele gezichten, waardigheid in spraak en gedrag.’ Ze verschilden 
in alles van de vele Asjkenazische, orthodoxe Joden die Chamberlain in 
Berlijn op straat tegenkwam, en die weinig contact onderhielden met de 
rest van de samenleving.41

 In het werk van Chamberlain en andere laatnegentiende- en be-
gintwintigste-eeuwse, niet-Joodse, racistische en antisemitische auteurs 
diende de geïdealiseerde Sefardische Jood als een soort Joodse ‘ariër’, 
een nobele en beschaafde figuur als tegenpool van de – in hun ogen – 
massa’s verachtelijke Joden uit Centraal- en Oost-Europa.42 Maar hoe-
wel deze fin-de-siècleauteurs – met name Chamberlain – van grote in-
vloed waren op het denken van Adolf Hitler, was in het antisemitische 
beleid van de nazi’s niets te merken van een onderscheid tussen Sefar-
diem en Asjkenaziem.43

 Op het moment dat alle Nederlanders met ten minste één Joodse 
grootouder zich in februari 1941 moesten laten registreren, deed het er 
niet toe of die grootouders van Sefardische of Asjkenazische afkomst 
waren. Pas toen enkele (tot het christendom bekeerde) Sefardische fa-
milies in de loop van 1941 de mythe uit de kast haalden, raakten de Duit-
sers, in de persoon van Calmeyer, geïnteresseerd. Zo is te verklaren dat 
de mythe van Sefardische superioriteit, negen eeuwen tevoren ontstaan 
op het Iberisch Schiereiland en nog steeds – zij het beperkt en tot op 
zekere hoogte – aangehangen door zowel Sefardiem, Asjkenaziem als 
niet-Joden, tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland nadrukkelijk 
aan de oppervlakte kon komen.

iv

De Nederlandse Sefardiem die in de Tweede Wereldoorlog probeerden 
aan te tonen dat zij ‘anders’ – oftewel ‘beter’ – waren dan de Asjkenazi-
sche Joden, hadden een tweeledig doel: ze probeerden allereerst aan te 
tonen dat alle genealogische, historisch-culturele, politieke, fysisch-an-
tropologische, psychologische en linguïstische elementen van de mythe 
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van Sefardische superioriteit op hen van toepassing waren. Daarnaast 
moesten ze bewijzen dat de superioriteit geen mythe was, maar werke-
lijkheid – en dat die superioriteit behelsde dat ze in feite ‘rassenkundig’ 
gezien geen Joden waren. Als ze in beide uitdagingen zouden slagen, dan 
was er een gerede kans op vrijstelling van deportatie. Maar dan moesten 
de individuele dossiers wel in overeenstemming zijn met de argumenten 
die door de leiders van de collectieve Aktie Portugesia werden gebruikt: 
de eigen stamboom moest wijzen op (oud)christelijke, liefst aristocra-
tische afstamming, er mocht niet te veel ‘vermenging’ zijn opgetreden 
met Asjkenaziem en familieleden met hoog aangeslagen beroepen (art-
sen, wetenschappers, musici) waren een pre. Familieleden met een baan 
in de religieuze sector – rabbijnen, voorzangers, Schriftgeleerden – kon 
je daarentegen beter niet noemen. Het belang van de Joodse religie voor 
de Sefardiem moest zo veel mogelijk worden gebagatelliseerd.
 Maandenlang zat Eli d’Oliveira in De Sterrenwacht te zwoegen op 
zijn kwartierstaat.44 Nadat hij op vrijdag 14 augustus 1942 voor de – 
voorlopig – laatste keer een bezoek aan de Gemeentelijke Archiefdienst 
had gebracht, sorteerde hij de vele door hem verzamelde doop-, huwe-
lijks- en notariële akten. Ook tikte Eli aparte supplementen uit, waarin 
hij dieper inging op interessante lijnen van zijn stamboom. Op maan-
dag 17 augustus 1942 stuurde hij het hele pakket naar zijn advocaat 
Nijgh in Den Haag. Eli moet opgetogen zijn geweest over het resultaat. 
Het was hem inderdaad gelukt om zijn genealogie te herleiden tot bijna 
drie eeuwen en acht generaties terug.45 In 1646 was namelijk Eli’s voor-
vader Jacob d’Oliveira in Amsterdam getrouwd met een zekere Hester 
Dias Pathoua. Beiden waren afkomstig uit het Portugese plaatsje Vila 
Real. Hoewel hij geen verdere informatie over hen bezat, typte Eli bij 
hun namen dat zij waren geboren ‘op een tijdstip (± 1625), toen alle Jo-
den Portugal reeds hadden verlaten’. Hij concludeerde dan ook stellig 
dat zij ‘dus geen Joden geweest kunnen zijn’.46 Waarom deze twee niet-
Joodse voorouders naar Amsterdam waren geëmigreerd, deelde Eli niet 
mee. Wel vermeldde hij dat Jacob en Hester in Amsterdam een zoon 
kregen: Mozes, die op zijn beurt in 1677 trouwde met een eveneens in 
Amsterdam geboren, Portugese vrouw: Lea Trevino. De zes generaties 
D’Oliveira’s na Mozes en Lea huwden ook vrijwel alleen Portugezen, 
veelal met mooie dubbele namen: Da Silva Solis, Mendes da Cunha, 
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Gomes Carvalho enzovoort. In de hele kwartierstaat waren slechts drie 
vrouwen met niet-Portugese namen te vinden: Sara Hartog, Grietje Le-
vee en Eli’s grootmoeder Marianna Vreeland. Bij de eerste naam noteer-
de Eli geen bijzonderheden; bij de namen van de laatste twee vermeldde 
hij kort dat hun kerkgenootschap weliswaar onbekend was, maar dat ze 
in elk geval niet voorkwamen in de registers van de Asjkenazische ge-
meente.
 Liever besteedde Eli aandacht aan voorouders met gewichtige beroe-
pen als arts, filosoof of consul, en aan enkele familieleden die tot het 
christendom waren bekeerd. En hij benadrukte familieverbanden met 
aristocratische families, want die waren er zeker. Met de ‘oud-Christe-
lijke, hoog-adellijke Familie Henriques Pimentel’ bijvoorbeeld. Ook met 
adellijke Zuid-Nederlandse, katholieke geslachten als De Becx, De Mo-
reau en Van Schoonbeke had Eli genealogische connecties gevonden. In 
uitgebreide supplementen gaf hij hoog op over de verdiensten van deze 
families. Zo beschreef hij een standbeeld in Antwerpen van de zestien-
de-eeuwse waagmeester Gilbert van Schoonbeke.47 Aangezien Eli als 
tiener enkele jaren in Antwerpen had gewoond, kon hij wat dit betreft 
putten uit zijn geheugen.
 Eli d’Oliveira voldeed dus aan de belangrijkste vereisten die advocaat 
Nijgh zijn Portugese cliënten stelde om een bezwaarschrift te kunnen 
indienen: hij kon afstamming tot in het Iberisch Schiereiland aantonen, 
er was weinig verwantschap met Asjkenaziem, verscheidene voorou-
ders hadden voorname beroepen gehad, en hij kon laten zien dat er al-
lerlei banden met aristocratische families waren geweest – zijn zaak leek 
kansrijk. De grote vraag was of de Duitsers de overvloed aan argumen-
ten, zowel voor het collectief van Portugese Joden als voor de individu-
ele familie Jessurun d’Oliveira, zouden onderkennen. Het was een vraag 
van levensbelang.

v

De Nederlandse Sefardiem deden zich in de Tweede Wereldoorlog te-
genover de Duitsers om strategische redenen anders voor dan ze eigen-
lijk waren. Toch was hun voorstelling niet uit de lucht gegrepen: de my-
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the van Sefardische superioriteit – die destijds nog geen mythe werd 
genoemd – bevond zich in hun culturele bagage. Op basis van de ver-
schillende elementen van dit superioriteitsdenken probeerden zij hun 
eigen identiteit te construeren.
 ‘Identiteit betekent de wederkerigheid van wat het individu voelt als 
zijn plaats in de wereld – en wat de wereld voelt als de plaats van het in-
dividu.’48 Zo omschreef de psychiater David de Levita, die promoveerde 
op de klassieke studie The Concept of Identity, het kernbegrip van zijn 
onderzoek.49 Hoewel De Levita zich richtte op individuen, is het ook 
mogelijk om zijn definiëring op een (bevolkings)groep toe te passen. 
Van belang is dan om zowel te onderzoeken hoe de groep zichzelf ziet 
– het zelfbeeld – als de wijze waarop anderen die groep als uniek onder-
scheiden: het imago.50 Waar zelfbeeld en imago elkaar kruisen kom je in 
het domein van de ‘identiteit’. Dit is een glibberig begrip: er bestaat niet 
zoiets als een vaststaande en eenduidige identiteit.51 Op het kruispunt 
van zelfbeeld en imago is er eerder sprake van een golfbeweging van 
voortdurend wisselende bindingen, betrokkenheden, identificaties en 
loyaliteiten, die allemaal verbindingen met of verhoudingen tot anderen 
aanduiden.52 Het gaat daarbij zowel om samenbindende factoren, zoals 
gemeenschappelijke kenmerken delen en in verbinding staan met ande-
ren, als om onderscheidende factoren, zoals het gevoel tot een aparte 
groep te behoren.53

 Al vanaf hun komst naar de Republiek aan het einde van de zestien-
de eeuw hadden de Portugese Joden inderdaad verschillende bindingen 
gehad, die samen hun identiteit bepaalden. Ten eerste voelden ze zich 
met elkaar verbonden vanwege hun Iberische achtergrond. Ze spraken 
en lazen dezelfde talen (Portugees, Spaans en Hebreeuws) en maakten 
onderdeel uit van een wijdvertakt netwerk in de Sefardische diaspora.54 
Bovendien waren ze er trots op dat hun voorouders afkomstig waren 
uit het illustere Al-Andalus, verheerlijkten ze de Iberische cultuur waar-
uit ze voortkwamen en creëerden ze een gemeenschappelijke vesti-
gingsmythe, waarin ze zichzelf opvoerden als heldhaftige vluchtelingen 
die zich het ware geloof niet lieten afnemen door de brute Inquisitie in 
Spanje en Portugal.55 Ten tweede was er een identificatie met het Joden-
dom. Dat ze in de Republiek vrij waren om hun geloof te belijden was 
een belangrijke reden geweest om hierheen te emigreren, en op allerlei 
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niveaus voelden ze zich met de rest van de Joodse wereld verbonden.56 
Ten slotte bezaten de Sefardiem een loyaliteit ten aanzien van de Ne-
derlandse maatschappij. Ze waren de stadhouders – en later: vorsten – 
van Oranje dankbaar dat ze in Nederland vrij konden leven en niet bang 
hoefden te zijn voor de Inquisitie (zoals op het Iberisch Schiereiland) of 
pogroms (zoals in Oost-Europa). Kortom, ze waren Spaans/Portugees, 
Joods én Nederlands – en zo voelden ze zich ook. Dit neemt niet weg dat 
deze drie identificaties per individu en tijdsperiode konden verschillen, 
verschuiven of botsen; er was sprake van een constant spanningsveld.
 Maar de Aktie Portugesia, de reddingsoperatie voor Portugese Joden 
om te ontkomen aan een vreselijk lot, negeerde dit spanningsveld. De 
Aktie benadrukte de Portugese en Nederlandse identificaties, minima-
liseerde de Joodse en deed het voorkomen alsof deze bindingen altijd 
dezelfde waren gebleven. Op deze manier probeerden de betrokken Se-
fardiem hun imago – de wijze waarop anderen hen als uniek beschouw-
den – strategisch vorm te geven. Het is de vraag tot op welke hoogte het 
bewust geconstrueerde imago van de Aktie Portugesia overeenkwam 
met het zelfbeeld van de Portugese Joden in Nederland. In het verlengde 
hiervan dringt zich een grotere vraag op: hoe hebben zelfbeeld en ima-
go van de Portugese Joden – en daarmee de verhouding tussen hun ver-
schillende identificaties – zich ontwikkeld in de loop van de tijd, en wat 
waren de oorzaken van eventuele verschuivingen?
 De nieuwchristenen die zich vanaf het einde van de zestiende eeuw 
als Joden in de Republiek vestigden, bevonden zich in feite tussen twee 
dogmatische leefwerelden: die van het Iberische katholicisme – de we-
reld die ze zo goed kenden en waartoe ze voor de buitenwacht hadden 
behoord – en die van het Jodendom, dat ze in meer of mindere mate 
op weinig dogmatische manier binnenkamers hadden beleden. Ze zijn 
daarom wel eens treffend ‘gespleten zielen’ genoemd.57 Het is vanuit 
deze gespletenheid te verklaren dat de Portugese Joden in Amsterdam 
een zekere belangstelling koesterden voor hun nieuwe leefomgeving. 
De Portugese Joden stelden zich onmiskenbaar opener op dan de Asj-
kenaziem, die uit een meer afgesloten cultuur en traditie voortkwamen. 
Kenmerkend is dat de Sefardische rabbijn Menasse ben Israël contacten 
onderhield met Hugo de Groot en Vossius, dat verscheidene Sefardiem 
zich lieten portretteren door Rembrandt, en dat de snoge door een Ne-
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derlandse architect – Elias Bouwman – werd ontworpen.58

 Hoe langer de Portugese Joden in Nederland woonden, des te inten-
siever hun contact met de Nederlandse, niet-Joodse bevolking werd. 
Ook met de steeds talrijker wordende Asjkenaziem kregen de Sefardi-
em, of ze dat nu wilden of niet, meer en meer te maken. Bij onderzoek 
naar verhoudingen tussen minder- en meerderheidsgroepen spelen drie 
processen een belangrijke rol. Allereerst gaat het om het proces van in-
tegratie, waarbij een minderheid wezenlijk deel gaat uitmaken van de 
algemene, bij een meerderheid heersende cultuur, zonder daarbij haar 
eigenheid te verliezen. Als er bovendien sprake is van wederzijdse beïn-
vloeding – bijvoorbeeld op gebied van taal, kledingstijl, architectuur of 
andere cultuurelementen –, dan wordt dit acculturatie genoemd. Maar 
elementen van de eigen cultuur kunnen ook voorgoed verloren gaan. 
Dat is het geval bij assimilatie, het bewust of onbewust streven van een 
minderheid, of een individu uit die minderheid, om zich aan een meer-
derheid aan te passen in gedrag, houding en opvattingen.59

 Net als ‘identiteit’ is ‘assimilatie’ een ingewikkeld begrip. Sinds de in-
troductie ervan aan het einde van de negentiende eeuw heeft het als een 
splijtzwam gewerkt in de Joodse wereld en historiografie: werd het in 
vooruitstrevende Joodse kringen als een nobel streven gezien om zich 
aan te passen aan de meerderheidscultuur, in traditionele en zionisti-
sche Joodse kringen gold assimilatie als een ‘duizendkoppig monster’ 
en was de term ‘assimilant’ een scheldwoord.60 Er schuilt bovendien 
nog een ander gevaar in het begrip: het doet voorkomen alsof culturen 
afgebakende entiteiten zijn, en dat een assimilant in een rechte lijn van 
de ene naar de andere cultuur kan overgaan.61 Maar culturen zijn niet 
eenduidig – de historicus David Sorkin vergeleek ze niet voor niets met 
een mozaïek: van veraf lijkt het een geheel, maar als je van dichtbij kijkt 
zie je dat het uit heel veel verschillende steentjes bestaat.62 Bij assimilatie 
gaan al die verschillende cultuurelementen – de steentjes in de mozaïek 
– in een complex historisch proces verbindingen aan met elementen van 
een andere cultuur.63

 Vanaf de komst van de eerste Portugese Joden naar Amsterdam zijn 
veel verschillende factoren en gebeurtenissen van invloed geweest op de 
mate waarin zij in de Nederlandse samenleving integreerden, accultu-
reerden en assimileerden – kortom: hoe hun identiteit zich ontwikkel-
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de in de pluriforme samenleving die Nederland (als Republiek en Ko-
ninkrijk) altijd is geweest. Het genre van de familiegeschiedenis – ofwel: 
een serie levensgeschiedenissen over meerdere generaties – leent zich 
er goed voor verbanden over een lange periode bloot te leggen. De ken-
merken en wederwaardigheden van individuen binnen opeenvolgende 
generaties tonen niet alleen de sociale en economische mobiliteit van 
een familie, maar ook veranderingen in cultureel en religieus engage-
ment.64 Hoewel de geschiedenis van één familie niet representatief kan 
zijn voor de geschiedenis van een hele bevolkingsgroep, kan een fami-
liegeschiedenis wel bepaalde continuïteiten en discontinuïteiten binnen 
de geschiedenis van de Portugese Joden in Nederland – en Amsterdam 
in het bijzonder – ontsluieren. Door nauwkeurig thema’s te onderzoe-
ken als de sociaaleconomische positie van Eli d’Oliveira en zijn voorou-
ders en nakomelingen, hun huwelijkspatronen, hun verbondenheid met 
de traditionele religie, de mate van antisemitisme waarmee ze te ma-
ken kregen en de contacten en verbintenissen die ze hadden met Asj-
kenaziem en christenen in Nederland, kan de veranderende identiteit 
van de Sefardiem in Nederland beter begrepen worden – en daarmee 
het zelfbeeld en imago van de hoofdrolspelers binnen de Aktie Portuge-
sia.
 Deze reddingsoperatie neemt in dit boek een bijzondere plaats in. 
‘Er is geen denken aan, dit alles [de Aktie Portugesia – jc] volledig, ja 
zelfs overzichtelijk te behandelen,’ schreef historicus Jacques Presser in 
Ondergang (1965), zowel vanwege de overstelpende hoeveelheid docu-
menten die werd geproduceerd als vanwege de ‘afschuwelijke lectuur’ 
zelf.65 Dit boek streeft ernaar de Aktie wél volledig en overzichtelijk uit 
de doeken te doen, en op die manier deze bijzondere episode uit de Ne-
derlandse bezettingsgeschiedenis een plaats te geven binnen de histo-
riografie van de Tweede Wereldoorlog. Het hoofdstuk over deze red-
dingsoperatie, hoofdstuk 5, vormt de kern van dit boek. Het hoofdstuk 
ervoor bevat een biografische schets van Eli d’Oliveira, de hyperintel-
ligente, (over)ambitieuze en compromisloze autodidact wiens droom 
het was om ooit de doctorstitel te behalen. De eerste drie hoofdstukken 
gaan over zijn voorouders vanaf het moment dat ze in Nederland aan-
kwamen: per generatie worden de levens van één of meer D’Oliveira’s 
uitgelicht op grond van de in de bovenstaande alinea genoemde thema’s. 
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Het laatste hoofdstuk van het boek – grotendeels gebaseerd op inter-
views met Eli d’Oliveira’s nakomelingen – laat zien hoe het hun na de 
oorlog is vergaan en hoe de verschillende, vaak botsende loyaliteiten in 
hun levens een rol speelden en nog steeds spelen.
 Tot slot: de D’Oliveira’s lenen zich goed voor een familiegeschiede-
nis die ook licht werpt op de grotere gemeenschap van Portugese Jo-
den in Nederland. Ten eerste is hun ‘uitgangspositie’ interessant. De 
D’Oliveira’s behoorden van oudsher niet tot de bestuurselite van de ge-
meente, die werd gevormd door een select groepje puissant rijke families 
als Lopes Suasso, Teixeira de Mattos en De Pinto. De D’Oliveira’s be-
hoorden ook niet tot de arme Sefardische families. Nee, op het moment 
van aankomst in Amsterdam bevond de stamvader van de D’Oliveira’s 
in Nederland zich midden op de Sefardische sociale ladder. Naar de so-
ciale groep waartoe hij behoorde is – anders dan naar de twee uitersten 
– nog weinig onderzoek gedaan.66 Bovendien is de familie D’Oliveira, 
zoals uit het vijfde hoofdstuk van dit boek zal blijken, op veel manieren 
verbonden geweest aan de Aktie Portugesia. En ten slotte heeft deze fa-
milie binnen elke generatie ten minste één opvallende, kleurrijke figuur 
voortgebracht, mensen die zich op een bepaalde manier onderscheid-
den en zodoende niet volledig zijn vervaagd in de mist van de geschie-
denis. Deze figuren vormen, naast Eli d’Oliveira zelf, de hoofdpersonen 
van dit boek. Het wordt tijd om ze te leren kennen.



Deel i   
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1  Stijgen en dalen, 1677-1775

De ban van Moseh Jessurun d’Oliveira

De Portugese Synagoge was sinds haar opening in 1675 het onbetwis-
te religieuze centrum van de Amsterdamse Sefardische gemeente. Het 
was een imposant gebouw, ruim 36 meter lang, 28 meter breed en bij-
na 20 meter hoog – met gemak het hoogste gebouw in de omgeving.1 
Met zijn Ionische pilaren, grote ramen en stijlvolle ingang straalde het 
bouwwerk een en al grandeur uit – zeker in vergelijking met de tegen-
overliggende, veel kleinere synagoge van de Hoogduitse gemeente. De 
Portugese gemeenteleden waren met recht trots op hun synagoge, die ze 
liefkozend ‘snoge’ noemden, en ze waren er vaak te vinden. In de snoge 
baden ze, vierden ze bar mitswa’s, sloten ze bruiloften en luisterden ze 
naar de stichtende woorden van hun rabbijnen.
 Maar het synagogecomplex bestond uit meer dan alleen de synagoge. 
Voor de ingang van de gebedshal lag een binnenplaats, en daaromheen 
bevonden zich allerlei kleine gebouwtjes die elk hun eigen functie had-
den: zo was er de bibliotheek en de studieruimte van Ets Haim, het pres-
tigieuze rabbijnenseminarium. Ook waren er speciale woonvertrekken 
voor de samaas (koster) en de chazaniem (voorzangers) van de gemeen-
te. En natuurlijk was er de kamer van de maämad (bestuur), waar de eer-
biedwaardige leden van het college van parnasiem (bestuurders) verga-
derden over het wel en wee van de gemeente en haar leden. Hier werden 
de besluiten genomen die ertoe deden.
 Op maandag 25 oktober 1700 kwamen de parnasiem van de Portu-
gese gemeente van Amsterdam in de bestuurskamer – die net als het 
bestuur zelf maämad werd genoemd – bij elkaar. Ook de chacham (op-
perrabbijn) was aanwezig, wat betekende dat zowel de religieuze als de 
profane leiding van de gemeente in één ruimte was verenigd. De heren 
hadden dan ook een belangrijk onderwerp te bespreken. De dag ervoor 
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had zich een ernstig incident voorgedaan: een van de gemeenteleden, 
Moseh Jessurun d’Oliveira, had zich ‘wanorderlijk’ en beledigend ge-
dragen tegenover de parnasiem.2 Dat was op zichzelf al een bijkans on-
vergeeflijke daad, maar de plek waar hij zich had misdragen maakte de 
zaak extra erg: hij had namelijk een scène geschopt in de maämad zelf, 
en daarbij de belangrijkste institutie van de gemeente te schande ge-
bracht. Voor zo’n daad gold de hoogst mogelijke straf, daar waren par-
nasiem en chacham het over eens.
 Iedereen binnen de gemeente wist wat de ‘hoogste straf’ betekende: 
dat was de cherem, ofwel de ban. Deze zwaarste strafmaatregel van een 
Joodse gemeente tegen opstandige leden was eeuwenoud.3 Ook de par-
nasiem van de Amsterdamse Portugees-Joodse gemeente in de zeven-
tiende en achttiende eeuw gebruikten het middel regelmatig – het was 
bij uitstek een manier om hun autoriteit te doen gelden, discipline op 
te leggen en de kaders van gewenst gedrag aan te geven. Toch waren ze 
spaarzaam in het uitvaardigen van cherems: dit middel was alleen voor 
de ernstigste gevallen bestemd. Bovendien waren de parnasiem zich er-
van bewust dat een te groot aantal cherems tot een leegloop van de ge-
meente zou kunnen leiden.4

 Van 1622 tot 1700 waren er daarom slechts vierenveertig gemeentele-
den, afkomstig uit alle rangen en standen uit de gemeenschap, in de ban 
gedaan.5 Verreweg de bekendste van hen is Baruch de Spinoza, de filo-
soof die vanwege ‘afschuwelijke ketterijen’ de banvloek over zich kreeg 
uitgestort.6 Maar je kon ook voor heel andersoortige vergrijpen worden 
verstoten: voor vlees kopen bij een Asjkenazische slager bijvoorbeeld, 
voor boeken stelen uit de bibliotheek van Ets Haim, of voor een heime-
lijk huwelijk sluiten. Al deze vergrijpen konden leiden tot een veroor-
deling tot de ‘gevangenis zonder tralies’, zoals de cherem ook wel is ge-
noemd: bannelingen mochten geen enkel contact meer onderhouden 
met de andere gemeenteleden.7

 Het vaakst kwam het voor dat de cherem werd opgelegd vanwege 
ondermijning van de autoriteit van de parnasiem.8 Dat was een zeer 
ernstig vergrijp; alle gemeenteleden moeten zich terdege bewust zijn 
geweest van de risico’s die een brutale of respectloze opstelling tegen-
over de parnasiem met zich meebracht. En toch was Moseh Jessurun 
d’Oliveira in de fout gegaan. Hij moet zo kwaad zijn geweest dat hij zijn 
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emoties niet in toom had kunnen houden. Wat is er op die funeste na-
jaarszondag in 1700 precies gebeurd in de maämad? Het antwoord op 
deze vraag is helaas niet meer te achterhalen; in het verslag van de be-
spreking van parnasiem en opperrabbijn staat alleen dat Moseh zich 
wanordelijk en respectloos had gedragen. Maar over de achtergronden 
van zijn woede is wel meer te zeggen.
 Daarvoor moeten we een halve eeuw terug, naar 1651. In dat jaar 
stierf de puissant rijke koopman Joseph Soares in Smyrna, het huidige 
Izmir in Turkije, dat in de vroegmoderne tijd een Sefardisch centrum 
was. Hij liet een omvangrijk testament na.9 Aangezien hij geen kinde-
ren had (behalve misschien bij zijn dienstmeisje, wier dochter hij een 
bedrag ter grootte van een ruim jaarsalaris naliet), ging een groot deel 
van zijn bezit naar directe familieleden, die in diverse hoofdsteden van 
de Sefardische diaspora woonden: naar zijn echtgenote in Smyrna, zijn 
broer in Venetië en zijn zussen in Amsterdam. Een ander deel van zijn 
vermogen was door zijn vriend, de bekende koopman Bento Osorio10 – 
in zijn tijd een van de meest vermogende Portugese Joden van Amster-
dam –, belegd in voc-aandelen.
 In de vroegmoderne tijd was het voor rijke mediterrane kooplieden 
vrij gebruikelijk om een deel van hun vermogen na te laten ten behoe-
ve van bruidsschatten voor arme weesmeisjes.11 In de Joodse wereld 
bestond zelfs een rijke traditie op dit gebied. Verschillende broeder-
schappen, zoals de Venetiaanse Hebra de Casar Orfas (Vereniging tot 
het Uithuwelijken van Weesmeisjes) en het Amsterdamse Santa Com-
panhia de Dotar Orfas e Donzelas (Heilige Broederschap tot het Uit-
huwelijken van Weesmeisjes en Jongedochters – in de wandelgangen 
‘Dotar’ genaamd), hielden elk jaar een loting waarop ongetrouwde, be-
hoeftige Sefardische meisjes uit de gehele diaspora konden intekenen.12 
Daarnaast creëerden veel vermogende Joden legaten waarop familiele-
den aanspraak konden maken.13 Ook Joseph Soares stelde een dergelijk 
fonds in. Hij besloot de jaarlijkse rente van zijn voc-aandelenpakket na 
te laten aan weesmeisjes en behoeftige vrouwen van zijn familie.14 Als er 
meerdere aanspraken op de jaarlijkse uitkering zouden zijn, moest er, 
net als bij Dotar, geloot worden.
 Het gevolg van de bepalingen uit het testament van Soares was dat 
na zijn dood de beheerders van het fonds (eerst Bento Osorio, na diens 
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overlijden de parnasiem van de Portugees-Joodse gemeente in Amster-
dam) jaarlijks talloze briefjes van verre vrouwelijke familieleden ontvin-
gen. Om te kunnen meedoen in de loterij probeerden zij – en hun belan-
genbehartigers – met behulp van stambomen aan te tonen zowel familie 
als behoeftig te zijn. Dat was een gecompliceerde zaak: verscheidene be-
palingen uit Soares’ testament konden op verschillende manieren wor-
den geïnterpreteerd. Er stond bijvoorbeeld niet omschreven tot in wel-
ke graad van verwantschap je als familie van Soares gold. Ook was het 
onduidelijk wanneer een meisje als ‘behoeftig’ aangemerkt moest wor-
den; sommige meisjes vonden zichzelf behoeftig, simpelweg omdat ze 
een groot bedrag ‘nodig hadden’ om een rijke koopman te kunnen trou-
wen, want daarvoor was een flinke bruidsschat onontbeerlijk. Het was 
dan ook niet verwonderlijk dat de beslissingen van de parnasiem regel-
matig tot conflicten leidden met de aanvragers en hun belangenbeharti-
gers, waarbij in sommige gevallen zelfs de Hollandse rechter uitspraak 
moest doen.15

 In het dossier van het legaat-Joseph Soares komt de naam van Mo-
seh Jessurun d’Oliveira meerdere malen voor: in petities aan de parna-
siem die hij ondertekende als belangenbehartiger voor vrouwelijke fa-
milieleden, maar ook in familiestambomen die werden aangeleverd om 
te kunnen meedingen in de loterij.16 Uit deze documenten blijkt dat Mo-
seh de zoon was van Jacob Jessurun d’Oliveira en Rachel Nunes uit Ve-
netië, het Sefardische centrum dat gold als de moedergemeente van de 
Amsterdamse Portugese gemeente. De naam van Mosehs moeder – Ra-
chel Nunes – verklaart meteen zijn bemoeienis met het legaat: Joseph 
Soares’ moeder heette Maria Nunes – de families Jessurun d’Oliveira 
en Soares waren dus door de familieband van de moeders van Moseh en 
Joseph met elkaar verbonden.
 Uit het dossier is ook op te maken dat Moseh twee zussen heeft ge-
had. De oudste, Sara, had omstreeks 1664 een bruidsschat uit de lote-
rij van het legaat-Soares gewonnen, waarna ze in Venetië was getrouwd 
met de arts Abraham Cardoso.17 Vanwege zijn naam, trouwplaats en 
beroep lijkt het aannemelijk dat deze Abraham familie was van de be-
roemde arts Isaac Cardoso, die tevens verscheidene religieuze werken 
op zijn naam had staan.18 De huwelijkspartner van Mosehs andere zus, 
Clara, kwam eveneens uit een voorname familie. Zij was getrouwd met 
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Caliman Luzzatto, die op zijn beurt waarschijnlijk verwant was aan de 
Venetiaanse opperrabbijn Simone Luzzatto (1583-1663).19

 Op 25 oktober 1700 vond weer een loterij van het legaat-Soares plaats, 
in de maämad van de Amsterdamse Portugees-Joodse gemeente. Deel-
nemers aan de loting waren onder anderen de dochter van Clara en Ca-
liman Luzzatto – Sara – en haar nichtje Sara Luchy, de kleindochter van 
Abraham Jessurun d’Oliveira (waarschijnlijk de oom van Moseh).20 Bei-
de meisjes waren afkomstig uit en woonachtig in Livorno. Moseh was 
de belangenbehartiger van de familie in Amsterdam, wat op zichzelf al 
een reden was om bij de loterij aanwezig te zijn. Maar er was nog een 
andere reden: ook Mosehs eigen dochter, de slechts 14-jarige Hanna Jes-
surun d’Oliveira, deed mee aan de loterij. Er hing veel van af: in totaal 
was meer dan 1663 gulden te verdienen – een bedrag dat tegenwoordig 
overeenkomt met ongeveer 16.000 euro.21

 Voor de loterij van dat jaar waren twintig meisjes door de maämad ge-
kwalificeerd om mee te doen. De kans dat Mosehs dochter of zijn nicht-
jes uit Italië zou winnen was dus 15 procent – niet heel groot, maar een 
overwinning was ook zeker niet ondenkbaar. Volgens een vast ritueel 
verrichtten twee jongetjes van de gemeente de loting; er waren namelijk 
twee prijzen te winnen. De troostprijs van 686 gulden – omgerekend 
toch zo’n 6700 euro – werd gewonnen door Abigayl Marques, een le-
raarsdochter uit Amsterdam.22 De spanning steeg: zou een van Mosehs 
kandidaten dan de hoofdprijs winnen? Helaas. Het bedrag van 977 gul-
den ging naar een zekere Lea Jehuda Leao, woonachtig in Londen.23

 Moseh moet teleurgesteld zijn geweest toen zowel zijn dochter als 
zijn nichtjes niet als winnaars uit de bus bleken te komen. En misschien 
vond hij wel dat een van de winnende meisjes eigenlijk niet voldeed aan 
de criteria van het testament van Soares – daar was immers veel discus-
sie over. Waarschijnlijk uitte hij zijn frustraties tegen de brengers van 
het slechte nieuws, de parnasiem. Verbanning uit de gemeente was zijn 
deel.
 Ongetwijfeld moet Moseh diep zijn getroffen door de zwaarte van 
de straf die hij kreeg opgelegd. Maar er was een uitweg: bij goed gedrag 
kon de cherem weer worden ingetrokken. Dat was zelfs helemaal niet 
ongebruikelijk, want van de 72 bekende banvloeken die in de zeventien-
de en achttiende eeuw zijn uitgeroepen, waren er slechts vijf definitief – 
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de banvloek over Baruch de Spinoza, die nooit spijt betuigde voor zijn 
godslasterlijke geschriften, behoorde tot deze categorie.24 In alle andere 
67 gevallen werd de cherem wel herroepen, maar niet dan nadat de ver-
oordeelde zwaar door het stof was gegaan.
 Dat gebeurde ook in de zaak van Moseh d’Oliveira: slechts twee da-
gen na het uitspreken van de ban toonde Moseh zijn ‘diepe berouw’. Hij 
werd weer in genade aangenomen.25 Daarmee was de affaire formeel af-
gedaan: de parnasiem hadden hun autoriteit laten gelden en daarmee 
aan de rest van de gemeente – met name natuurlijk aan de families die de 
maämad voortdurend bestookten met petities over de interpretatie van 
het testament – een signaal van hun macht afgegeven.
 Op Moseh moet het een grote impact hebben gehad dat hij de zwaar-
ste straf kreeg. Helaas was hem niet meer de tijd gegeven om zijn re-
putatie te verbeteren: vijf weken na het uitspreken en het opheffen van 
de ban overleed hij.26 Net als alle gemeenteleden werd hij begraven op 
de Portugees-Joodse begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel. Op 
zijn zerk kwam de volgende tekst te staan: Sepultura do bemventurado 
e virtuozo varao Mosseh Jesurun de Oliveira – ‘Graf van de gezegen-
de en deugdzame man Moseh Jessurun de Oliveira.’ Dat was niet het 
enige, want op de steen was ook nog ruimte voor een Hebreeuws ge-
dicht, waarin hij als ‘een voornaam geleerde’, ‘wakker tijdens zijn leven’ 
en ‘volmaakt van harte’ werd getypeerd.27 Ondanks zijn ban stond hij bij 
zijn overlijden nog hoog in aanzien.

Van Venetië naar Amsterdam

In 1700 bestond de Portugese gemeente van Amsterdam uit ongeveer 
4000 personen.28 Het overgrote merendeel van hen moet Moseh heb-
ben gekend, of in elk geval van hem hebben gehoord – de uitvaardi-
ging van een cherem was immers geen alledaagse gebeurtenis. Na zijn 
dood raakte Moseh waarschijnlijk vrij snel in vergetelheid. Toch kon Eli 
d’Oliveira in 1942 – 242 jaar na Mosehs dood – in De Sterrenwacht nog 
het een en ander over zijn verstoten voorvader vinden. De beschikbare 
informatie verwerkte Eli ijverig in zijn kwartierstaat: hij vermeldde dat 
Moseh in 1677 was getrouwd met Lea Trevino en dat hij in 1700 in Am-
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sterdam was gestorven. Dat is correct: in de archieven van de Portugese 
gemeente is zowel de ketoeba (huwelijkscontract) uit 1677 als de over-
lijdensakte van Moseh uit 1700 te vinden.29 Maar wat Eli verder in zijn 
kwartierstaat over Moseh noteerde, daar klopte weinig van.
 Zo beweerde Eli dat Mosehs ouders Jacob d’Oliveira en Hester Di-
as Pathoua heetten, dat zij vanuit het Portugese plaatsje Vila Real naar 
Amsterdam waren geëmigreerd, en dat ze daar hun zoon Moseh had-
den gekregen.30 Het is begrijpelijk dat Eli dit beweerde: hij wilde immers 
met zijn kwartierstaat aantonen dat zijn familie rechtstreeks uit Portu-
gal afkomstig was, en dat zijn voorouders als christenen naar Amster-
dam waren gekomen. Om dat te bewijzen was hij overgegaan tot een 
genealogische truc. ‘D’Oliveira’ was een veelvoorkomende Portugese 
naam – het betekende simpelweg ‘van de olijfboom’ – en het was inder-
daad zo dat ene Jacob d’Oliveira met zijn vrouw Hester Dias Pathoua in 
de zeventiende eeuw vanuit Vila Real naar Amsterdam was gekomen. 
Zij hadden alleen niets met de familie van Eli te maken. Uit de informa-
tie in het Soares-archief blijkt immers dat Mosehs vader met een heel 
andere vrouw was getrouwd: Rachel Nunes. Zij kwamen bovendien 
niet vanuit Vila Real naar Amsterdam, maar vanuit Venetië.
 Al vanaf de jaren zeventig van de zestiende eeuw was Venetië hét toe-
vluchtsoord geweest voor conversos die aan de klauwen van de Spaanse 
en Portugese Inquisities probeerden te ontsnappen.31 Zij kwamen daar 
terecht in het ‘getto’, een ommuurd, dichtbevolkt gebied van de stad 
waar Joden uit alle windstreken (Spanje, Duitsland, Italië, de Levant) 
naast, onder en boven elkaar woonden. Al deze Joodse groepen had-
den hun eigen gemeenten en synagogen, maar er was ook veel onder-
linge beïnvloeding op cultureel en religieus gebied. Hierdoor ontstond 
er onder de Sefardiem in Venetië een unieke cultuur, die de Britse his-
toricus Jonathan Israel ‘een smeltkroes’ noemt ‘van intellectueel dyna-
misch maar instabiel, ongevormd maranisme en traditioneel, orthodox 
Balkan-Spaans Jodendom’.32

 Het is onbekend of de ouders van Moseh zelf vanuit het Iberisch 
Schiereiland naar Venetië zijn gekomen, of dat de familie Jessurun 
d’Oliveira al enkele generaties in Venetië woonde.33 Wel staat vast dat 
de D’Oliveira’s ex-conversos waren: de naam ‘Oliveira’ is immers Por-
tugees en ‘Jessurun’ (een verwijzing naar de symbolische naam voor het 



40

volk Israël) is een typisch tussenvoegsel dat ex-conversos aan hun naam 
toevoegden om hun Joodse identiteit te benadrukken.
 Aangezien uit het Soares-archief is op te maken dat Mosehs ouders 
in 1639 in Venetië waren getrouwd, is het waarschijnlijk dat Moseh in de 
jaren 1640 in Venetië is geboren. Gezien de vrome families van de huwe-
lijkspartners van Mosehs zussen is het aannemelijk dat de D’Oliveira’s 
ook vroom waren, en dat Moseh een uitgesproken religieuze opvoe-
ding heeft gehad. Dat blijkt bovendien uit het beroep dat Moseh zou 
gaan uitoefenen: hij werd een sofeer, iemand die religieuze documenten 
schreef.34 Ook schreef hij Hebreeuwse gedichten. Hij moet dus een ge-
degen opleiding Hebreeuws hebben genoten.
 De wereld van Mosehs jeugd was die van het Venetiaanse getto, met 
zijn typische mengeling van invloeden uit vrijwel de gehele Joodse dias-
pora. Maar Venetië in de tweede helft van de zeventiende eeuw was niet 
meer het Sefardische wereldcentrum van weleer. Die positie was over-
genomen door Amsterdam, de opkomende handelsstad die sinds het 
einde van de zestiende eeuw steeds populairder was geworden als vesti-
gingsplaats voor converso-kooplieden uit het Iberisch Schiereiland, en 
niet veel later ook voor Sefardiem uit de rest van de diaspora. Venetië 
raakte – mede door een ingrijpende oorlog met de Turken (1645-1669) – 
economisch meer en meer in verval, wat zijn weerslag had op de Sefar-
dische gemeente.35 Het is dus helemaal niet verwonderlijk dat Moseh als 
jongeman besloot te vertrekken naar het ‘Jeruzalem van het Westen’.36 
Door de snelle groei van de Portugese gemeente van Amsterdam was er 
immers steeds meer werk in de religieuze sector, waarin Moseh als so-
feer en dichter zijn geld verdiende.
 Het is belangrijk om te beseffen dat de eerste vertegenwoordiger 
van de familie Jessurun d’Oliveira duidelijk als Jood in Amsterdam aan-
kwam, en niet – zoals Eli d’Oliveira in 1942 zou beweren – als (nieuw)-
christen. Moseh zal in Venetië wel contact hebben gehad met christe-
nen, want hoewel het getto een afgesloten compartiment in de stad was, 
was er veel interactie met de wereld daarbuiten.37 Maar dat gebeurde 
nooit op basis van gelijkwaardigheid. De Katholieke Kerk en overheid 
van Venetië probeerden door strenge regelgeving het contact tussen Jo-
den en christenen tot een minimum te beperken, en zagen erop toe dat 
de Joden niet integreerden in de Venetiaanse samenleving.38 Joden wa-
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ren bijvoorbeeld verplicht om een rode hoed te dragen, zodat het voor 
iedereen duidelijk was wanneer hij met een Jood van doen had.39 In Am-
sterdam had Moseh niet met dergelijke vernederende maatregelen te 
maken. In tegenstelling tot in Venetië leefden de Joden in Amsterdam 
niet in een ommuurd gebied binnen de stad, en waren er weinig restric-
ties aan hun omgang met christenen – zolang ze zich maar hielden aan 
de regels die het Amsterdamse stadsbestuur hun had opgelegd.
 Die regels waren al in 1616 vervat in een keur, oftewel een verordening. 
Daarin was voor het eerst sprake van ‘die van de Joodtsche Natie’.40 Jo-
den werden getolereerd en mochten hun eigen religie praktiseren. Zeker 
in vergelijking met stadsbestuurders in andere Europese steden gaven 
de ondogmatische Amsterdamse regenten een buitengewoon grote ma-
te van persoonlijke vrijheid aan de nieuwe Joodse inwoners.41 Dat was 
een gedragslijn die de calvinistische stadsbestuurders ook ten opzichte 
van andere religieuze minderheden innamen, al werden Joden minder 
als een bedreiging gezien dan aanhangers van religies binnen het cor-
pus Christianum; Joden stonden simpelweg veel verder van hen af dan 
bijvoorbeeld katholieken of doopsgezinden, en waren daardoor relatief 
gemakkelijk in te passen in de religieuze ordening van de Republiek.42 
De keur bevatte concreet een drietal restricties: Joden mochten zich niet 
geringschattend over de staatsgodsdienst uitlaten, het was hun niet toe-
gestaan om niet-Joden te bekeren, en alle gemeenschap met christelijke 
vrouwen en meisjes was eveneens verboden.43 Buiten deze bepalingen 
werd de Joden in Amsterdam weinig in de weg gelegd om zich te gedra-
gen naar de regels van hun godsdienst. Maar dat was gemakkelijker ge-
zegd dan gedaan.
 Moseh d’Oliveira, opgegroeid en opgeleid in een puur Joodse omge-
ving, was vertrouwd met de Joodse wetten en gebruiken. Dat gold niet 
voor de conversos die zich zo’n zeventig jaar eerder, rond 1600, direct 
vanaf het Iberisch Schiereiland in Amsterdam hadden gevestigd. Zij 
waren in Amsterdam teruggekeerd tot het Jodendom, maar hadden de-
ze religie op het Iberisch Schiereiland slechts in het geheim en in sterk 
verbasterde vorm kunnen praktiseren. Van de in de Joodse wereld alge-
meen aanvaarde regels en rites hadden ze dus nauwelijks weet; ze waren 
immers ruim een eeuw min of meer afgesloten geweest van die Joodse 
wereld.
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 Daarom hadden de ex-conversos de hulp ingeroepen van geestelijken 
‘van buiten’. De eerste rabbijn van de Sefardische gemeente Beth Jacob 
(Huis van Jacob) – een van de drie Sefardische gemeenten in Amster-
dam die in 1639 met elkaar zouden fuseren tot één Portugese gemeente – 
was zelfs een Asjkenazische Jood uit Emden, namelijk de legendarische 
Mozes Uri-Halevi. Andere rabbijnen kwamen uit Noord-Afrika, of de 
Levant. Verscheidenen van hen hadden een duidelijke band met Venetië: 
de in Saloniki geboren Joseph Pardo was in Venetië bijvoorbeeld lang 
een gerespecteerd geestelijke geweest, maar na een bankroet kwam hij 
in 1608 naar Amsterdam. Enkele jaren later arriveerde de in Venetië ge-
boren en getogen Saul Levi Morteira, die zich misschien wel tot de be-
langrijkste religieus leider van de gemeente zou ontwikkelen. Juist om-
dat deze rabbijnen geen conversos waren – en dus niet op het Iberisch 
Schiereiland waren beïnvloed door het katholicisme – konden ze allerlei 
gebruiken van de ex-conversos die in strijd waren met de Joodse tradi-
tie corrigeren of afschaffen. Ze deden er alles aan de voormalige conver-
sos en hun nazaten om te vormen tot ‘échte’ Joden, die leefden volgens 
de algemeen aanvaarde, orthodoxe regels van de Joodse wereld. Deze 
hadden niet alleen betrekking op grootse zaken zoals verwerping van 
het katholicisme als een afgoderij en het geloof in de Messias, maar be-
helsden ook allerlei details over de synagogale diensten en onderwer-
ping aan de spijs- en reinheidswetten in het dagelijks leven. Zo waren zij 
er medeverantwoordelijk voor dat de zeventiende-eeuwse Portugese ge-
meente van Amsterdam – ondanks pogingen van enkele individuen om 
het tegenovergestelde te bewerkstelligen – een traditionele richting was 
ingeslagen.44

 Er waren nog meer elementen die Moseh bij zijn aankomst in Am-
sterdam herkende. De Amsterdamse Portugese gemeente was namelijk 
niet alleen op religieus, maar ook op organisatorisch gebied schatplich-
tig aan haar Venetiaanse moedergemeente. Dat blijkt alleen al uit de 
naam die de gemeente in 1639 had gekregen na de fusie van de drie klei-
ne Sefardische gemeenten. Die naam was K.K. de Talmud Torah,45 niet 
toevallig precies dezelfde als die van haar Venetiaanse evenknie. En net 
als in Venetië had de organisatie van de gemeente een duidelijk oligar-
chisch karakter. Het bestuur (dat werd aangeduid met dezelfde term als 
de bestuurskamer: maämad) bestond uit zes bestuurders (parnasiem) en 
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één penningmeester (de gabay). Elk halfjaar, aan de vooravond van het 
Joods Nieuwjaar en op de sabbatavond voor het paasfeest, kozen drie 
bestuursleden zelf hun eigen opvolgers, waardoor een roulatiesysteem 
binnen de eigen klasse langdurig gegarandeerd was.46 De maämad had 
bijna onbeperkte macht over de gemeenteleden, wat blijkt uit het twaalf-
de artikel van het eerste reglement van de samengevoegde gemeente: 
‘De maämad zal de macht hebben en gesteld zijn over alle instellingen 
en zaken der gemeente; niemand zal, hetzij alleen of in vereeniging, zich 
tegen zijne besluiten mogen verzetten of schriftelijk protest aanteeke-
nen, zullende zij, die dit ondernemen, met den ban gestraft worden’ – 
Moseh Jessurun d’Oliveira kon er aan het einde van zijn leven over mee-
praten.47

 De uit Venetië afkomstige schoonschrijver kwam hoogstwaarschijn-
lijk in Amsterdam aan in het midden van de jaren zeventig, op een mo-
ment dat de Portugese gemeente op het hoogtepunt van haar roem was. 
Na de Vrede van Münster van 1648 had Amsterdam een aantrekkings-
kracht als nooit tevoren uitgeoefend op Sefardische immigranten uit 
vooral Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië.48 Portugees- en Spaans-
sprekende kooplieden, schrijvers, boekdrukkers en diamantslijpers in 
mediterrane gewaden bevolkten de Amsterdamse grachten, met name 
de grachten rondom het voormalige ‘Vlooyenburg’ (het huidige Water-
looplein): de Nieuwe Heren- en Keizersgracht, maar vooral de Hout-
gracht (die in 1882 gedempt zou worden).49 Deze gracht, waar Spinoza 
opgroeide en waar de (koosjere) vleeshal was gevestigd, gold als cen-
trum van de Joodse buurt.50 Hier was ook de synagoge van de gemeen-
te gelegen, die evenwel gauw krap werd voor de snelgroeiende gemeen-
schap.
 In 1670, waarschijnlijk vlak voor de komst van Moseh naar Amster-
dam, besloten de parnasiem om het succes van de gemeente in steen om 
te zetten: ze gaven het bevel om een enorm synagogecomplex te bou-
wen. De bouw was uiteraard niet gratis; de bouwgrond kostte 21.494 
gulden, de synagoge en haar bijgebouwen niet minder dan 164.565 gul-
den – in hedendaagse prijzen komt dat neer op een totaal van ongeveer 
1,9 miljoen euro.51 Het zegt veel over de florissante staat van de gemeen-
te dat zo snel werd besloten om met dit project te starten; het bedrag 
zou immers grotendeels uit vrijwillige giften moeten worden betaald. 
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Aanvankelijk leek dat geen enkel probleem te zijn. Maar twee jaar na de 
aanvang van de bouw bleek dat de parnasiem zich toch enigszins op de 
situatie hadden verkeken. Ze hadden ook niet kunnen voorspellen dat 
1672 voor de Republiek een ‘rampjaar’ zou worden. De dreiging kwam 
van alle kanten: de Republiek kreeg aanvallen van Frankrijk, Engeland 
en de bisdommen Münster en Keulen te verwerken. Hierdoor stagneer-
de de handel – ook die van Portugese Joden. Historicus Jonathan Israel 
spreekt zelfs van een ‘grote ineenstorting’.52 De bouw van een synago-
ge voor de Portugese gemeente kwam enige tijd stil te liggen vanwege 
een tekort aan financiële middelen. Pas in 1675, na de vrede met Enge-
land, werd de grootste synagoge van Europa geopend. De esnoga was 
een echte ‘kathedraal op z’n Joods’.53 Bij zijn vestiging in Amsterdam 
– waarschijnlijk tussen 1675 en 167754 – had de vrome Moseh een prach-
tige en gloednieuwe godstempel tot zijn beschikking om zich tot de Al-
lerhoogste te wenden.

Moseh d’Oliveira de Italia

Het vroegste bewijs van de vestiging van Moseh Jessurun d’Oliveira in 
Amsterdam is de Hebreeuwse akte van zijn huwelijk met Lea Trevino op 
6 september 1677 binnen de Amsterdamse Portugese gemeente. Op de-
ze ketoeba is tweemaal de handtekening van Moseh te ontwaren.55 In te-
genstelling tot de meeste Sefardische bruidegoms in Amsterdam teken-
de Moseh natuurlijk – hij was niet voor niets sofeer – in het Hebreeuws.
 De choepa (huwelijksinzegening) vond plaats in het synagogecom-
plex en werd gesloten door chacham Isaac Aboab da Fonseca. Deze op-
perrabbijn, die wel eens ‘de populairste persoonlijkheid’56 uit de zeven-
tiende-eeuwse Portugese gemeente is genoemd, was een ver familielid 
van Moseh; ook zijn naam komt veelvuldig voor in het dossier van Jo-
seph Soares. Net als Moseh was hij belangenbehartiger van zijn vrou-
welijke familieleden die wilden meedingen in de loterij, en ook voor 
hem moet de uitkomst van deze loterijen van groot belang zijn geweest; 
als opperrabbijn genoot Aboab een groot prestige, maar zijn salaris was 
relatief laag. Hij was en bleef een ambtenaar in dienst van de parna-
siem.57
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 Hoewel het sinds 1622 verplicht was om alle in het synagogecomplex 
gesloten huwelijken aan te geven bij de gemeente Amsterdam,58 ont-
breken de (onder)trouwaktes van het huwelijk van Moseh en Lea in het 
stadsarchief. Dat is vrij ongebruikelijk; hoewel er onder Sefardiem grote 
weerstand bestond tegen deze registratieplicht, hielden de meesten zich 
hier wel aan.59 Ook is het jammer, omdat uit deze documenten informa-
tie is te halen over familierelaties, leeftijden, adressen en beroepen van 
de huwelijkspartners. Van Moseh zelf is slechts één adres bekend: tus-
sen 1679 en 1681 huurde hij een huis met kelder in de buurt van de vlees-
hal, in het midden van de Portugees-Joodse buurt in Amsterdam.60

 Het huwelijk van Moseh Jessurun d’Oliveira met Lea Trevino toont 
een specifiek kenmerk van de Amsterdamse Sefardische gemeente: de 
door de historicus Daniel Swetschinski beschreven ‘clanstructuur’.61 
Veel Portugese Joden waren oorspronkelijk in groepjes naar Amster-
dam geëmigreerd. Eenmaal in hun nieuwe woonplaats bleven ze met 
elkaar verbonden door zaken, vriendschappen en – vooral – door hu-
welijken van hun zoons en dochters. In het geval van de uit Italiaanse Se-
fardische centra geëmigreerde Joden als Moseh is dan ook een patroon 
zichtbaar, dat zich concentreert rond de families Jessurun d’Oliveira, 
Trevino en Gaon. Zo trouwde Lea Trevino’s zus Sara (1664-1749) met 
Elias Gaon (1659-1731), koopman in koffie en cacao. Haar broer Jacob 
Trevino (1675-1738) trouwde met Elias’ dochter – en dus met zijn eigen 
nichtje – Rebecca Gaon, terwijl de oudste zoon van Moseh en Lea, Ja-
cob Jessurun d’Oliveira (1679-1740), trouwde met Elias’ dochter Han-
na Gaon (1685-1765). Lea (1710-1759), de dochter van Jacob en Hanna, 
trouwde ten slotte met David Trevino (1701-1784), de zoon van Jacob en 
Rebecca. Ook met een andere familie, die van Lopes Colasso, zijn ver-
schillende kruisbestuivingen zichtbaar.
 De betreffende families behoorden binnen hun gemeente tot dezelf-
de economische groep, waardoor bruidsschatten op elkaar af te stem-
men en te betalen waren. De vraag is natuurlijk welke positie deze fami-
lies innamen binnen de sociaaleconomische structuur van de Portugese 
gemeente in Amsterdam. Die is goed te bepalen aan de hand van de be-
lastinggelden die de contribuerende lidmaten (jechiediem) aan de ge-
meente afdroegen voor zaken als het onderhoud van de synagoge, het 
onderwijs, personeel en het onderhouden van de bedeelden. Alleen ge-
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trouwde en meerderjarige mannen met een aanzienlijk inkomen kon-
den zich jachied noemen en moesten dus belasting betalen; aan het eind 
van de zeventiende eeuw waren dat er zo’n 450. Hun grote voorrecht 
was dat ze recht hadden op een gereserveerde zitplaats in de snoge. De 
circa 3550 overige gemeenteleden waren niet-contribuerende leden62 
(congregantes – vaak minderjarige mannen), bedeelden (pobres) en vrou-
wen.63 Vanzelfsprekend hadden congregantes en pobres geen eigen zit-
plaatsen in de snoge, maar moesten zij tijdens diensten zelf een plekje 
zoeken aan de zijkanten.
 De belastingen bestonden uit verschillende aanslagen. Allereerst was 
er de finta, de vaste belasting die elk halfjaar werd geïnd. De parnasiem 
bepaalden op basis van algemene welstand voor hoeveel gulden een ja-
chied moest worden aangeslagen. Hoe deze bedragen precies werden 
berekend is tot op de dag van vandaag een raadsel; in de reglementen 
van K.K. de Talmud Torah staat er niets over vermeld en geen van de 
vele onderzoekers van de zeventiende-eeuwse Amsterdamse Sefardiem 
kon er tot dusver de vinger op leggen. Aangezien de finta-bedragen zeer 
divers waren en tot op de stuiver precies werden vastgesteld, lijkt het 
aannemelijk dat de parnasiem een bepaalde formule toepasten. Zeker 
is in elk geval dat de aanslagen, die steeds voor een aantal jaren werden 
vastgesteld, varieerden van 2 tot 200 gulden per jaar. Slechts circa 4 pro-
cent van de jechiediem betaalde meer dan 100 gulden. Dat was de abso-
lute economische toplaag van de gemeente, waaruit de meeste parna-
siem voortkwamen. Verreweg het grootste deel van de leden, ongeveer 
75 procent, betaalde minder dan 30 gulden.64

 Maar de finta was niet het enige belastinggeld dat de jechiediem af-
droegen. Ook waren er de promessas – vrijwillige bijdragen die tijdens 
diensten werden geïnd in de snoge. Aan de hand van de hoogte van deze 
bedragen is de mate van betrokkenheid bij de gemeente enigszins af te 
lezen; jechiediem die niet tot de toplagen behoorden, maar zich wel op-
stelden als vrome en actieve gemeenteleden, betaalden doorgaans een 
relatief hoog bedrag aan promessas. Ten slotte bestond nog een derde 
belastingsoort: de imposta. Deze bestond uit een percentage op de (ver)-
koop van voc- en wic-aandelen en allerhande producten als goud, zil-
ver en diamanten.65 Jechiediem die zich niet met deze handel bezighiel-
den hoefden deze belasting uiteraard niet te betalen.
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 Moseh Jessurun d’Oliveira werd in 1677, het jaar van zijn huwelijk 
met Lea Trevino, voor het eerst aangeslagen voor de belastingen van 
zijn kerkgemeente.66 Hij betaalde het daaropvolgende jaar ruim 4 gul-
den aan finta en bijna 2,5 gulden aan promessas – lage bedragen, die aan-
geven dat hij weliswaar vermogend genoeg was om belasting te moeten 
betalen, maar tot de laagste klasse van jechiediem behoorde. Dat is niet 
zo gek, want de salarissen in zijn branche stonden in geen verhouding 
tot de inkomsten van de vermogende Sefardische kooplieden, die met 
hun internationale handelskantoren grote winsten vergaarden.
 Het finta-patroon van Moseh bleef in de jaren na 1677 stabiel.67 Op-
vallend genoeg is hij enkele malen niet opgenomen onder zijn officiële 
naam, maar onder zijn bijnaam: Moseh d’Oliveira de Italia. Dat gebeur-
de waarschijnlijk om onderscheid te maken met D’Oliveira’s die uit an-
dere plaatsen afkomstig waren. Een ander opmerkelijk gegeven is dat 
Moseh tussen 1689 en 1691 in het geheel niet op de lijsten voorkomt. 
De reden hiervan kan gelegen zijn in een buitenlandse reis, maar zijn af-
wezigheid kan ook met zijn financiële situatie te maken hebben gehad. 
Die was niet florissant; bij terugkeer op de lijst in 1691 betaalde hij al-
leen promessas (bijna 4 gulden) en werd hij niet voor finta aangeslagen. 
Dat bleef het geval tot halverwege 1695. De laatste vijf jaar van zijn leven 
droeg hij financieel niets meer bij aan de gemeente – misschien had hij 
vanwege de ouderdom geen inkomen meer gehad, of was zijn carrière in 
het slop geraakt.
 Over die carrière zijn de gegevens schaars. Er is slechts één door Mo-
seh geschreven Hebreeuwse tekst uit 1695 overgeleverd.68 Die is wel 
meteen uiterst interessant. Het is een lofdicht van negentien strofes 
over het Bijbelse verhaal van het offer van Isaac, geschreven ter ere van 
het feest Simchat Tora (Vreugde der Wet), waarop Joden vieren dat de 
jaarcyclus van het lezen van de Tora ten einde is. Binnen elke Joodse ge-
meente wordt er voor deze gelegenheid een Catan tora (bruidegom der 
wet) en een Catan Beresjiet (bruidegom van de Genesis) aangesteld, ge-
respecteerde leden van de gemeente die de eer krijgen toebedeeld om 
het laatste stukje van de oude en het eerste stukje van de nieuwe cyclus in 
de synagoge voor te lezen. In 1695 hadden respectievelijk de jechie diem 
Abraham Bueno de Mesquita en Abraham Bueno Henriques, allebei 
mannen die zich sterk inzetten voor allerlei religieuze en charitatieve ge-
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nootschappen, deze functies binnen de Amsterdamse Portugees-Jood-
se gemeente gekregen.69 Vandaar dat het gedicht een voortdurend spel 
speelde met het Hebreeuwse woord ‘tov’, wat ‘goed’ betekent in het Ne-
derlands en ‘bueno’ in het Spaans – de eerste achternaam van beide ere-
functionarissen. De twee Abraham Bueno’s werden zeer geprezen; ze 
behoorden ‘tot de besten van het land’.70

 Het gedicht, dat zowel door een student Hebreeuws als een He-
breeuwse handschriftdeskundige uitgebreid is geanalyseerd, bevat ook 
elementen die iets zeggen over de maker ervan.71 Allereerst is het manu-
script geschreven in een net handschrift – Moseh moet een vakkundige 
sofeer zijn geweest.72 Hij heeft het bovendien ondertekend, wat betekent 
dat hij zelf de dichter was. Moseh tekende dus niet alleen vastomlijn-
de Hebreeuwse formules op, maar hij had ook de capaciteiten om ei-
gen poëzie te produceren. De tekst zelf is van een hoog niveau, vol ver-
wijzingen, woordspelingen en diepere lagen. Het gedicht toont aan dat 
Moseh een diepgaande kennis had van het Hebreeuws, de Bijbel en de 
midrasj (commentaar op de Tora). Opvallend is verder dat Moseh veel-
vuldig Spaanse, Italiaanse en Aramese uitdrukkingen gebruikte, die hij 
vertaalde in het Hebreeuws. Dit is te verklaren vanuit de religieuze op-
leiding die Moseh had gekregen in Venetië, waar invloeden uit de he-
le Joodse wereld samenkwamen. Misschien wijzen de Italiaanse en 
Spaanse elementen bovendien op trots op zijn eigen afkomst. Ten slotte 
kunnen de Hebreeuwse handschriftdeskundigen uit zijn schrijfstijl op-
maken dat Moseh een voor die tijd moderne opvatting over het gebruik 
van het Hebreeuws huldigde: hoewel het een heilige taal is, schrok Mo-
seh er niet voor terug om subtiele veranderingen in de zinsbouw aan te 
brengen.73 Het is een kenmerk dat gezien Mosehs opstandige gedrag aan 
het einde van zijn leven niet verbaast.
 Een dergelijk lofdicht schrijven was een eervolle, maar allerminst een 
eenvoudige opdracht. Moseh moet er lang aan hebben gewerkt – wel-
iswaar tegen betaling, maar die kan niet heel hoog zijn geweest. Men-
sen met intellectuele beroepen verdienden (en verdienen) doorgaans nu 
eenmaal minder dan handelaren. Dat is bijvoorbeeld mooi te zien aan 
het ‘finta-patroon’ van koopman Elias Gaon, de echtgenoot van Mosehs 
schoonzus Sara Trevino. Elias begon in 1678, dus in dezelfde periode 
als Moseh, met gelden af te dragen voor het algemeen belang. In het be-
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gin betaalde hij slechts 2 gulden per jaar; in 1682 was dit bedrag al op-
gelopen tot 10 gulden. In 1694 betaalde hij zelfs 16 gulden finta per jaar. 
Hij had zich toen al ontwikkeld tot een gerespecteerd gemeentelid, dat 
in aanmerking kwam voor bestuursfuncties binnen verschillende broe-
derschappen van de gemeente: in 1683 was hij bijvoorbeeld verkozen tot 
bestuurslid van Honen Dalim (Bescherming van de Armen), een vereni-
ging die zieke gemeenteleden bijstond, gebeden voor overledenen op de 
begraafplaats in Ouderkerk uitsprak en wekelijks brood uitdeelde aan 
behoeftige weduwen.74 Een jaar later zat hij in het bestuur van Maskil 
el Dal (Die de Armen Gadeslaat), eenzelfde soort broederschap die be-
hoeftige gemeenteleden ondersteunde die om een of andere reden niet 
in aanmerking kwamen voor uitdeling uit de armenkas van de gemeen-
te.75 Bij Moseh was duidelijk een tegenovergesteld patroon te zien; hij 
begon op hetzelfde niveau als Elias – beiden behoorden immers tot de-
zelfde sociaaleconomische groep –, maar schipperde vervolgens tussen 
de jechiediem- en congregantes-status.76

 Leverde Mosehs carrière in materieel opzicht misschien niet veel op, 
zijn huwelijk was wel vruchtbaar gebleken. Tussen 1679 en 1692 kre-
gen Moseh en Lea vier zoons en een dochter, terwijl één kindje leven-
loos werd geboren. Volgens goed Sefardisch gebruik werden de eerste 
twee zoons naar beide grootvaders aan respectievelijk vaders- en moe-
derskant genoemd:77 Jacob (1679-1740) en David (1682-1727). De namen 
van de overige kinderen, Abraham (1684-1732), Hanna (1686-1759) en 
Elias (1692-1751), verwezen waarschijnlijk naar andere familieleden als 
oudooms en oudtantes. In totaal kregen Moseh en Lea dus vier zonen 
– ruim voldoende om de naam Jessurun d’Oliveira nog lang in stand te 
kunnen houden.

Welstand

Wat weten we over de kinderen van Moseh en Lea? Allereerst kunnen 
we uit hun trouwaktes afleiden dat het gezin in het eerste decennium 
van de achttiende eeuw, dus na de dood van Moseh, enige jaren op de 
Weesperstraat en op de Rapenburgerstraat heeft gewoond. Beide stra-
ten lagen midden in de Joodse wijk, die zich uitstrekte over de stadsei-
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landen Uylenburg, Rapenburg en Marken. In de loop van de achttiende 
eeuw zou vooral de Rapenburgerstraat vrijwel uitsluitend worden be-
volkt door armlastige Asjkenaziem, Joden die vanaf de jaren twintig van 
de zeventiende eeuw uit Duitsland, Polen en andere delen uit Centraal- 
en Oost-Europa waren gevlucht voor de grootschalige pogroms die daar 
plaatsvonden. Hoewel zij de Sefardiem spoedig in aantal zouden over-
treffen, was dat in 1700 nog niet het geval. Beide bevolkingsgroepen wa-
ren in aantal bijna even groot,78 en de Rapenburgerstraat was typisch 
een straat waarin ze elkaar tegenkwamen. Sefardiem uit de middenklas-
sen woonden er zij aan zij met Asjkenaziem uit de hoogste klassen.79

 De straten waarin de familie aan het begin van de achttiende eeuw 
woonde, zijn in overeenstemming met de financiële situatie van Mo-
seh tijdens zijn leven. Hij had nooit genoeg verdiend om zich een huis te 
kunnen veroorloven op een van de grachten, waar de gegoede Sefardi-
sche kooplieden resideerden. Na zijn dood moet het gezin er financieel 
nog minder goed voor hebben gestaan. Maar er waren betere tijden op 
komst. Daar zag het eerst nog niet naar uit: na haar verlies bij de loting 
van het Soares-legaat in 1700 had Mosehs dochter Hanna nog twee keer 
– in 1703 en 1706 – tevergeefs meegedaan aan de lotingen.80 Toch lukte 
het haar uiteindelijk om een welgestelde echtgenoot te vinden: in 1707 
trouwde ze op 21-jarige leeftijd met Aron Abendana, een jachied die in 
het jaar van zijn huwelijk het aanzienlijke bedrag van 31 gulden aan pro-
messas afdroeg aan de gemeente.
 Twee jaar later volgde Hanna’s oudere broer Jacob, die – zoals al ge-
zegd – trouwde met zijn nichtje Hanna Gaon. Huwelijken tussen fami-
lieleden waren bij de Portugese Joden in de West-Sefardische diaspora 
eerder regel dan uitzondering – de beroemde zeventiende-eeuwse rab-
bijn Menasse ben Israël noemde een huwelijk tussen neven en nichten 
zelfs ‘het meest te prefereren’.81 Huwelijken binnen families waren zelfs 
moeilijk te vermijden, want zoveel andere mogelijkheden waren er niet 
om geschikte huwelijkskandidaten binnen de eigen stand te vinden. 
Soms gaf dit problemen, want huwelijken tussen bepaalde directe fami-
lieleden (zoals tussen oom en nicht) waren verboden volgens het Hol-
landse huwelijksrecht – in die gevallen moest de stedelijke overheid dis-
pensatie verlenen.82 Voor het voorgenomen burgerlijk huwelijk tussen 
Jacob en Hanna hoefde dat niet: ondanks veel discussies over dit punt 
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waren huwelijken tussen volle neef en nicht in Holland – in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld in Gelderland en Overijssel – toegestaan.83

 De huwelijksovereenkomst deed Jacobs financiële situatie geen 
kwaad. Daarin werd namelijk bepaald dat Hanna 4000 gulden inbracht, 
het equivalent van ongeveer 30.000 euro in de huidige tijd. Van deze 
4000 gulden bestond 1000 gulden uit contanten, 600 gulden uit juwe-
len, goud en zilver, en 340 gulden uit linnen en wollen kleren. Verder we-
ten we dat Elias Gaon naar goed Joods gebruik aan zijn dochter en haar 
man de mogelijkheid bood om gedurende vier jaar bij hem in te trek-
ken.84 Kost en inwoning (ter waarde van 2000 gulden) zou hij financie-
ren. Jacob en Hanna maakten dankbaar van zijn aanbod gebruik, maar 
besloten na een jaar toch een eigen woning te zoeken. Het restant van 
het gereserveerde bedrag voor ‘spijs en dranken’ – 1500 gulden – maak-
te Elias Gaon in drie jaarlijkse termijnen alsnog aan zijn schoonzoon 
over.85

 Het beroep van Jacob is onbekend. Het zou goed kunnen dat hij net 
als zijn vader intellectueel werk kreeg, maar dat is speculeren. Wel we-
ten we dat hij gedurende zijn leven een klein bedrag aan finta bleef beta-
len, terwijl zijn afdracht aan promessas meestal significant hoger was – 
hij moet dus een actief gemeentelid zijn geweest.86 Verder is bekend dat 
hij aan het einde van zijn leven zijn vrouw tot voogd over zijn kinderen 
maakte, dat hij in 1740 stierf in zijn huis aan de Nieuwe Keizersgracht en 
dat hij een boedel ter waarde van ongeveer 3485 gulden naliet.87 Vergele-
ken met zijn vader had hij dus duidelijk meer te besteden gehad.
 De jongere broers van Jacob ging het in economisch opzicht nog 
meer voor de wind. Bij de eerste finta-aanslag van Abraham Jessu-
run d’Oliveira (1684-1732) in 1710 moest hij 4 gulden betalen, maar na 
slechts zeven jaar was het bedrag al gestegen tot 21 gulden per jaar, plus 
een aanzienlijk bedrag aan promessas.88 Dit betekent dat hij op 33-ja-
rige leeftijd behoorde tot de rijkste 20 procent van de hele gemeente.89 
De zaken moeten voorspoedig zijn gegaan. Dat blijkt ook uit Abrahams 
boedelinventaris, opgesteld na zijn dood in 1732.90 Deze biedt een mooie 
inkijk in het leven van een gegoede Portugees-Joodse koopman uit het 
begin van de achttiende eeuw. Naast veel andere producten stonden op 
de lijst:
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Op zolder
Drie tapijten en enige Spaanse vloermatten à 40 gulden

Op de tweede zolder
Zes oude schilderijen à 2 gulden

Op de achterzolder
Een klein spiegeltje en acht schilderijtjes à 4 gulden
Een Oost-Indische kist à 6 gulden
Een ledikantje met een rode laag behangsel à 12 gulden
Drie matrassen, een peluw met twee kussens en twee dekens van een oud 
ledikantje à 36 gulden
Een Delfts stelletje met een kom à 3 gulden

Op de voorkamer
Een ledikant met een geel behangsel à 30 gulden
Een Engels kabinetje à 40 gulden

Op de ‘pronckkamer’
Een grote spiegel met een vergulde lijst à 70 gulden
Twaalf Engelse notenbomen stoelen en een tafeltje à 60 gulden
Een theeblaadje met een dozijn theegoed à 6 gulden
Een Engels veldbedje met een rood satijnen hangsel à 50 gulden
Een ledikant met een rood satijnen behangsel à 60 gulden
Zesenzestig bedlakens à 300 gulden
Zesendertig tafellakens à 36 gulden
Tachtig servetten in soorten à 30 gulden
Zesendertig maathemden à 36 gulden
Tachtig hemden, alle met kant à 320 gulden
Zesendertig halsdoeken à 32 gulden
Dertig slaapmutsen à 8 gulden
Twintig witte rokken à 50 gulden
Een blauwe zijden gebandeerde Javaanse rok à 50 gulden
Een witte damasten lamaar en rok à 32 gulden
Een rode grijze lamaar en rok met een fluwelen voering à 23 gulden
Een gebloemde zijden japon en rok à 20 gulden
Een blauwe satijnen rok à 35 gulden
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Op het achterkamertje
Een glazen kastje met enig porselein à 25 gulden

In de zij(del)kamer
Een Engels schrijfcomptoirtje à 30 gulden
Tweeëntwintig diverse koppen en twaalf chocoladekoppen à 50 gulden

In de binnenkamer
Zeven schalen, twaalf paar koffiegoed, zes chocoladekoppen en porselein 
à 15 gulden
Zeven schalen en drie dozijn koffie- en theegoed, twee kannetjes en enige 
flesjes à 20 gulden
Twee grote schalen met een klapmuts en achttien paar thee-, koffie- en cho-
coladegoed en enig klein porselein à 32 gulden

In de keuken
Een ‘hanucalamp’ en enig blikwerk à 2 gulden
Een zilveren ‘sabbatlamp’ van vreemde keur à 356 gulden en 4 stuivers
Een olie-en-azijnblok à 83 gulden en 4 stuivers
Een zilveren bakje, twaalf lepels en een zoutvat à 337 gulden en 21 stuivers
Een schenkbord en een mosterdpot à 106 gulden en 8 stuivers
Een schotel van een ‘sabbatlamp’ van vreemd zilver à 343 gulden en 16 stui-
vers
Een gouden horloge met haak en ketting à 200 gulden
Een gouden bel met een kemia à 308 gulden
Vijf snoeren pareltjes à 308 gulden en 16 stuivers
Een carcant [collier] met 33 diamanten à 150 gulden
Drie carcantjes met resp. 11, 18 en 19 diamantjes à 350 gulden

Obligaties, vaste goederen en verdere effecten
Vijfentwintig obligaties in de loterij van 12 miljoen. 2000 per stuk. In totaal 
à 50.000 gulden
Duizend pond Vlaams kapitale actiën in de Oost-Indische Compagnie
Duizend pond sterling in de Royaale Bank van Engeland te Londen
Een huis en erf op de Herengracht, in leven door de overledene bewoond 
geweest
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Een huis en erf op de Weesperstraat
Een huis en tuin genaamd ‘De Drie Roozen’ in Maarssen
In banco dezer stede 3293 gulden en 3 stuivers
In kas gevonden 35 gulden en 18 stuivers
Zesendertig balen snuiftabak op zolder
Schuld van Abraham de Paz: 322 gulden
Schuld van Samuel Vaz: 258 gulden
Schuld van Abraham van David Gabay: 352 gulden en 6 stuivers.

De meubelen waarmee je je woonkamer inricht, de kleding die je draagt, 
de spullen die je gebruikt – allemaal zeggen ze iets over de manier waar-
op je jezelf ziet, en hoe je door de buitenwereld gezien wilt worden. Dat 
is vandaag de dag zo, maar was vroeger niet anders. Aan de hand van de 
boedelinventaris van Abraham Jessurun d’Oliveira is het dus mogelijk 
om een beetje dichter bij de identiteit van deze achttiende-eeuwse Se-
fardische koopman te komen.
 Allereerst kunnen we vaststellen dat Abraham aan het einde van zijn 
leven inderdaad tot de bovenlaag van de Sefardische gemeente heeft be-
hoord: de grote hoeveelheden chique kleding en serviesgoed, de dure 
sieraden, de waardevolle aandelenpakketten, de drie huizen – allemaal 
wijzen ze op materiële welstand. Natuurlijk, er bestonden Sefardische 
kooplieden die nóg rijker waren en nóg meer bezittingen hadden – er 
zijn boedelinventarissen bekend waarbij die van Abraham verbleekt91 –, 
maar het kan niet anders of Abraham verkeerde in gegoede kringen. Al-
leen in de inboedels van de hoogste standen kwamen beklede ledikan-
ten, stoelen van notenhout, vergulde spiegellijsten en grote hoeveelhe-
den sierporselein voor.92 Ook Abrahams dertig slaapmutsen duiden op 
welstand: minder welgestelde achttiende-eeuwers sliepen naakt of al-
leen in hun hemd.93

 De herkomst van de spullen in Abrahams huis is eveneens interessant. 
De vele schilderijtjes en het Delfts blauw zijn typische Nederlandse pro-
ducten, die in vrijwel alle interieurs van niet-armlastige inwoners van de 
Republiek te vinden waren.94 En net als veel van zijn collega-kooplieden 
was Abraham duidelijk gevoelig voor de mode om goederen afkomstig 
uit de hele wereld in het huisraad op te nemen. Daarvoor hoefde hij ove-
rigens geen verre reizen te maken: vroegmodern Amsterdam was een 
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internationale stapelmarkt waar veel exotische producten werden aan-
geboden. Spullen als de Engelse meubelen in de ‘pronckkamer’ of de du-
re Javaanse rok van Abrahams vrouw Ribca Levie gaven het echtpaar 
Jessurun d’Oliveira een kosmopolitisch elan – een elan dat het maar al te 
graag wilde uitstralen.95

 Er was weinig dat de inboedel van Abraham deed verschillen van die 
van Hollandse kooplieden uit dezelfde periode. In tegenstelling tot an-
dere Sefardiem zijn er in Abrahams boedelinventaris nauwelijks ele-
menten vinden die verwijzen naar zijn Iberische afkomst: geen ‘Spaanse 
en Portugese kleren’, geen Portugees zilverwerk, geen Iberische meu-
belen.96 Alleen de Spaanse vloermatten op zolder zouden kunnen ver-
wijzen naar het land van Abrahams voorvaderen, al werden dergelijke 
matten in grote hoeveelheden door Nederlandse handwerkslieden ge-
produceerd en verkocht.97 De afwezigheid van Iberische goederen is te 
verklaren uit het feit dat de D’Oliveira’s niet rechtstreeks uit Spanje of 
Portugal naar Amsterdam zijn gekomen, maar via Venetië. Bovendien is 
het goed mogelijk dat de familie enkele generaties in deze Italiaanse stad 
heeft gewoond alvorens Moseh d’Oliveira naar Amsterdam emigreer-
de, waar hij vijf kinderen kreeg, die zijn bezittingen onderling verdeel-
den. Het zou dus al met al een klein wonder zijn geweest als in de inboe-
del van Abraham nog Iberische familiebezittingen waren aangetroffen. 
Wat wel had gekund was dat Abraham Iberische goederen zou hebben 
aangeschaft om uiting te geven aan een mogelijke trots op zijn Iberische 
afkomst, maar dat is blijkbaar niet het geval geweest.
 Toch bevatte Abrahams inboedel enkele spullen die je nooit bij Hol-
landse kooplieden zou aantreffen. Het gaat om de chanoekia, de zilveren 
sabbatlamp met schotel en de gouden bel met kemia (een Joodse amu-
let). Ondanks de hoge waarde van deze artikelen – bij elkaar 1009 gul-
den (het equivalent van ongeveer 11.500 euro) – stonden ze niet in de 
pronkkamer, maar in de keuken, een plek die bestemd was voor regel-
matig gebruik van de spullen in de intimiteit van de familie. De aanwe-
zigheid van deze judaïca toont aan dat het Jodendom een wezenlijk on-
derdeel was van Abrahams identiteit.98

 Dan zijn er de zesendertig balen snuiftabak. Dit bezit wijst erop dat 
Abraham een tabakshandelaar is geweest. De zaken waren blijkbaar 
goed genoeg gegaan om een buitenhuis in Maarssen te kunnen bekos-
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tigen. In dit dorp aan de Vecht vestigden zich in de zeventiende en acht-
tiende eeuw vrij veel Portugese Joden. De luxe buitenhuizen boden ver-
koeling in de zomer, verleenden een uitwijkmogelijkheid in het geval 
van een eventuele pestuitbraak in Amsterdam, en in de tuinen was ge-
noeg plaats voor het bouwen van cabanas (loofhutten) tijdens Soekot 
(het Loofhuttenfeest).99 Dat gold ook voor de tuin van het huis ‘De Drie 
Roozen’, dat gelegen was op de Maarssense Herengracht.100 Het huis 
bevond zich om de hoek van de Portugese synagoge Neveh Salim (Oase 
van Vrede), die in 1720 – ondanks tegenstand uit kerkelijke kringen – was 
geopend.101 In de perioden dat Abraham in zijn buitenhuis vertoefde kon 
hij dus religieuze diensten bijwonen. Overigens ging de Hollandse ta-
baksindustrie na 1720 snel achteruit door protectionistische barrières 
tegen import van snuif en tabak in Duitsland en Scandinavië.102 Abra-
ham heeft de beste jaren waarschijnlijk nog net kunnen meebeleven.
 Het belangrijkste bewijs van de opgeklommen sociale positie van 
Abraham wordt geleverd door de plaats van zijn woonhuis: aan de Am-
sterdamse Herengracht ‘over den Plantagie’, dus wat tegenwoordig de 
Nieuwe Herengracht heet. Daar woonden de rijkste Portugese Joden. 
Toch behoorde Abraham niet tot de bestuurselite van de gemeente: hij 
had weliswaar een goede zitplaats in de snoge – op de derde lange bank 
vanaf de plaats van de parnasiem103 –, maar hij is nooit in aanmerking 
gekomen voor een bestuurszetel in de maämad. En voor zijn graf op de 
Portugees-Joodse begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel betaal-
de hij ‘slechts’ 30 gulden, waar de allerrijksten 50 gulden neertelden.104 
Maar met enige goede wil is het wel voor te stellen hoe deze tabakshan-
delaar in zijn zijden maathemd over de grachten flaneerde. Bijvoorbeeld 
om een bezoekje te brengen aan zijn broer Elias, want die woonde ook 
aan de Amsterdamse grachten.

Elias Olivier

Elias Jessurun d’Oliveira en zijn vrouw Gracia Sasportas woonden 
niet op de Heren-, maar op de Keizersgracht, tussen de Amstel en de 
Weesperstraat – om de hoek bij Abraham dus. Hier woonden vrijwel 
alleen welgestelde Portugese kooplieden en effectenhandelaren. Dat 
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blijkt wel uit een bron die tijdens Elias’ leven is opgesteld: het Kohier van 
de Personeele Quotisatie uit 1742. Omdat de defensie van de Republiek 
vanwege de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) op orde moest 
worden gebracht, was de provincie Holland genoodzaakt geweest om 
een lening van 3 miljoen gulden af te sluiten. Om de schuld af te lossen 
werd besloten tot een progressieve maatregel: het heffen van een speci-
ale belasting – de Personeele Quotisatie – voor alle ingezetenen met een 
jaarinkomen van ten minste 600 gulden. Daarom maakte Provinciale 
Staten een raming van gezinshoofden met een dergelijk inkomen. Ook 
de huur en de aantallen dienstbodes, buitenplaatsen, rij- of vaartuigen 
en paarden waren van invloed op de schatting. Het begrip ‘huur’ moet 
hier trouwens niet al te letterlijk worden genomen, maar is meer te zien 
als een indicatie van de waarde van het huis. De bewoners van de pan-
den op de Keizersgracht waren namelijk vrijwel allen huiseigenaren.
 Elias en zijn buren werden als volgt in het kohier van de Personeele 
Quotisatie opgenomen:105

Verp.nr.106 na a m qualiteit Dienstb. Huur Inkomen

4694 Salsedo, Ar. Beunhaas 1 325 1000

4695 Olivier, El. Beunhaas 1 310 1000

4696 Pisiotte, Aron Rentenier 1 310 2500

4698 Pinje, Dav. la Koopman 1 595 2000

4698 Fr. de Prado Koopman 5 650 5000

4699 Floris, Abr. 

Levi 

Koopman 2 500 3000

4700 Sousa, Dan.

Henr. de

Koopman 1 400 1000

4700 Muijser, J.H. Beunhaas 1 1000 n.t.

4701 Mesa, Is. v. 

Joseph de

Koopman 3 500 4000

4702 Costa, Man.

Jos.Telles da

Koopman 2 400 2000

4703 Castro, Dav. 

Henr.

Koopman 2 500 3000
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Van deze elf buren waren er tien van Portugees-Joodse afkomst; al-
leen J.H. Muijser paste wat dit betreft niet in het rijtje. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat de Nieuwe Keizersgracht in de eerste helft van 
de achttiende eeuw ook wel ‘Portugezengracht’ werd genoemd. Van de 
Portugezen op deze gracht behoorde Elias tot de minst verdienenden, 
maar met zijn 1000 gulden inkomen wel tot de ongeveer 7000 meest 
vermogenden van Amsterdam, ofwel de rijkste 4 procent van de bevol-
king.107 Hij moest in 1742 15 gulden bijdragen aan de verdediging van de 
Republiek. De benaming ‘beunhaas’ had in de achttiende eeuw overi-
gens een minder negatieve connotatie dan tegenwoordig. De term slaat 
op het feit dat Elias niet tot een gilde behoorde; Joden werden immers, 
net zoals in de rest van Europa, niet toegelaten tot de meeste gilden. Bij 
de gilden waartoe zij wel werden toegelaten – zoals die van de make-
laars, artsen, chirurgijns, apothekers en boekhandelaren; allemaal be-
roepen waarin veel Joden werkzaam waren – was hun aantal gelimi-
teerd.108 Elias behoorde niet tot deze selecte groep; zoals zoveel Joodse 
kooplieden en handelaren was hij niet gecertificeerd voor het werk dat 
hij deed.109

 Net als zijn broer Abraham had Elias bij zijn dood in 1751 nog een 
paar andere panden in bezit: een huis in de Weesperstraat – waarschijn-
lijk zijn ouderlijk huis – en een in de Joden Houttuinen. Verder bezat hij 
tijdens zijn leven twee verdiepingen van een pand op de Stromarkt en 
een hypotheek op een huis op Vlooyenburg. Deze drie laatste wonin-
gen had hij voor de verhuur bestemd; in 1748 ontving hij voor de kamers 
op de Stromarkt bijvoorbeeld huur van David Crespo, Eliau Jessurun, 
Johannes van den Lenden, Nathan Salomons, Leycie Lengert en Sara 
de Mattos. Op de Joden Houttuinen woonden Michel Alexander, Han-
na Jacobs, Manuel Marcos, Mozes Meyer Cohen, Endela Leyps, Engel 
Roeben en Ester de Mattos. Aan de namen te zien ging het om een ge-
varieerd gezelschap, dat illustreert hoezeer Sefardiem, Asjkenaziem en 
niet-Joden in het arme deel van de Amsterdamse Jodenbuurt door el-
kaar heen woonden.110

 Maar de verhuur van kamers zorgde niet voor zijn hoofdinkomsten. 
Elias was van oorsprong een handelaar in koffie en cacao. In 1713, op 
21-jarige leeftijd, begon hij samen met zijn oudere broer David een com-
pagnieschap.111 Dat was meteen het jaar dat hij voor het eerst zijn finta 
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van 4 gulden betaalde. De samenwerking tussen de broers ging door tot 
1727, toen David overleed en werd begraven in een ‘f 50-graf’ (de hoog-
ste categorie).112 In 1745 ging Elias een nieuw compagnieschap aan, na-
melijk met zijn schoonzoon Abraham Dias Gutierres (1720-1774). Die 
was in 1744 met Elias’ dochter Hanna getrouwd, waarbij hij een dote 
(bruidsschat) van niet minder dan 10.000 gulden (equivalent: 114.225 
euro) had ontvangen. Onder de firmanaam ‘Olivier & Gutierres’ sloten 
Elias en Abraham voor zes jaar een contract voor de handel in Engelse 
fondsen.
 Wat natuurlijk opvalt aan de firmanaam Olivier & Gutierres is dat 
Elias niet zijn eigen achternaam gebruikte, maar een vernederlandsing 
ervan – iets wat overigens meer familieleden deden. De Sefardiem kon-
den zich inmiddels vlot in het Nederlands uiten. Ze lardeerden hun Por-
tugees – de taal die ze onderling spraken en waarin bijvoorbeeld ook de 
boekhouding van Elias’ firma was opgesteld – bovendien met Hollandse 
leenwoorden.113 Het is dan ook verleidelijk om de Nederlandse spelwijze 
van zijn naam uit te leggen als een verwijdering van de binding met de 
Sefardische achtergrond, en het is zeker zo dat een bepaalde mate van 
acculturatie moet hebben meegespeeld.114 Maar Elias was voor alles een 
Sefardische handelaar. Hij begaf zich in Sefardische kringen, woonde 
in een buurt waar veel Portugese Joden woonden, betaalde keurig zijn 
finta en had een gereserveerde zitplaats in de snoge. Wellicht riep Eli-
as’ ietwat ingewikkelde achternaam simpelweg vragen op bij collega-
handelaren, die vaak helemaal geen Joodse of mediterrane achtergrond 
hadden.115

 Uit het contract blijkt verder dat Elias, net als veel andere Sefardi-
sche kooplieden in de loop van de achttiende eeuw, een omschakeling 
had gemaakt van handel in tastbare goederen naar de handel in waar-
depapieren.116 Deze overgang had een aantal redenen. Allereerst was 
de koffie- en cacaohandel met Brazilië en Portugal sinds het einde van 
de zeventiende eeuw steeds meer in het slop geraakt. Kooplieden zoch-
ten andere sectoren om hun geld te verdienen, maar veel handelsbran-
ches werden al gedomineerd door protestantse families. Bovendien was 
het Joden niet toegestaan te werken in de meeste sectoren die beheerst 
werden door traditionele gilden; ‘De Joden, al zijn ze burgers, mogen 
geen poortersneringen doen,’ stond in het beginsel dat al in 1632 door de 
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stedelijke overheid was aangenomen en waarop maar weinig uitzonde-
ringen werden gemaakt.117 De effectenhandel was daarentegen relatief 
nieuw en paste goed bij de Portugese kooplieden. Vanwege hun grote 
(Sefardische) netwerk waren ze op de hoogte van de nieuwste ontwik-
kelingen en gebeurtenissen over de hele wereld – kennis die van groot 
belang was voor de aandelenkoersen. Daarbij komt nog dat ze geen li-
centie nodig hadden om in voc- en wic-aandelen te handelen.118 Een 
overstap was snel gemaakt.
 De aandelenhandel in de vroegmoderne tijd was, net als tegenwoor-
dig, een complex bedrijf. Strategisch inzicht, het vermogen om snel te 
handelen en volledige toewijding waren onontbeerlijke eigenschappen 
voor een effectenhandelaar. Dat laatste blijkt wel uit een citaat van de 
Sefardische dichter-speculant Joseph Penso de la Vega (ca. 1650-1692) 
in zijn beroemde boek Confusion de confusiones (Verwarring der ver-
warringen):

Wanneer de speculanten praten, zijn de actiën [aandelen] het onder-
werp, wanneer ze lopen, zijn de actiën er de reden van, blijven ze staan, 
dan zijn de actiën de teugel, als ze naar iets kijken zijn het actiën, als ze er-
gens over tobben zijn het actiën, eten ze dan zijn actiën hun voedsel, als 
ze aan iets denken zijn het actiën, hun dromen betreffen actiën, in hun 
koortsfantasieën houden zij zich met actiën bezig en zelfs op hun sterf-
bed zijn de actiën hun laatste zorg.119

Een belangrijk deel van de effectenhandel van Portugese Joden, en ook 
van de firma Olivier & Gutierres, bestond uit het verhandelen van op-
ties. Dat deden ze voornamelijk voor rekening van hun cliënten. Die 
hadden, in tegenstelling tot de handelaren, geen toegang tot de drie-
maandelijkse rescontre- of liquidatiedagen, waarop handelaren lopen-
de contracten afhandelden. Dus als Elias voor zijn cliënt een optie had 
gekocht om voor 90 gulden een aandeel te mogen overnemen, en het 
aandeel was op de liquidatiedag 100 gulden waard, dan kreeg hij 10 gul-
den van de tegenpartij. Op die manier hoefden meestal de kostbare aan-
delen zelf niet gekocht te worden.120 Maar soms was dit toch onvermij-
delijk en waren er dus grote bedragen nodig – bedragen die Elias niet 
zomaar voorhanden had. Om dit probleem op te lossen, klopte hij aan 
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bij (niet-Joodse) notabelen of rijke weduwen. Die verstrekten hem een 
grote lening om het aandeel te kopen, en kregen daarvoor het aandeel 
zelf in onderpand. Elias tekende dan een contract waarmee hij zich ver-
plichtte de lening binnen een bepaalde periode weer terug te betalen. 
Na volledige aflossing kreeg hij het in onderpand gegeven aandeel weer 
terug.121

 Op 19 september 1735 verklaarde Elias bijvoorbeeld 13.000 gulden 
schuldig te zijn aan Maria Schuylenburg, de weduwe van Zacharias 
Henric Alewijn. Elias had voor 1000 pond aan aandelen van de Engel-
se East-Indian Company gekocht, die de weduwe vervolgens in bezit 
kreeg. Door de lening had Elias krediet om verder te handelen voor zijn 
cliënten, maar hij verplichtte zich wel de aandelen na een jaar met 3 pro-
cent rente terug te kopen.122 Onder degenen met wie hij dit soort aan-
delenbeleningen aanging bevonden zich behalve rijke weduwen voor-
al personen uit de elite van de toenmalige Republiek: de Amsterdamse 
burgemeester Jan Sautijn bijvoorbeeld, en de Zeeuwse admiraliteits-
raad Cornelis van Schuylenburg.123 Alleen al uit het feit dat Elias veel van 
dit soort transacties sloot, blijkt dat hij een goede reputatie moet heb-
ben gehad. Als de koers van de aandelen plotseling sterk zou dalen, dan 
zou Elias immers nooit al zijn leningen volledig kunnen terugbetalen. 
Voor de weduwen en notabelen was er dus een zeker risico verbonden 
aan de transacties met Elias, maar omdat ze hem blijkbaar vertrouwden 
durfden ze deze wel aan te gaan.

Op 8 augustus 1749 – vier jaar na de oprichting van de nieuwe compag-
nie – bracht Elias Jessurun d’Oliveira een bezoek aan Daniël van den 
Brink, een notaris die veel zaken van Portugese Joden behandelde. Na-
dat Van den Brink zich ervan had vergewist dat Elias gezond was, ‘als-
meede zijn verstand en uytsprake wel hebbende’, verklaarde Elias

dat hij uyt overdenkinge van de broosheijd des Menschen leeven, de zee-
kerheijd des doods en d’onzeekere tijd en uure van dien, te raade was ge-
worden over de tijdelijke goederen hem van God Almagtig genadiglijk 
verleent en nog te verleenen te disponeeren terwijl hij daar toe tijd en ge-
leegenhijd was hebbende zo als hij bij deese verklaarde te doen in manie-
re hier na beschreeven. Dog alvorens ter dispositie te komen zo beveelt 
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hij zijne onsterfelijke ziel in de handen van God Zijne Schepper, en zijn 
Lichaam d’aarde ter begravinge volgens de gewoonte zijner Natie.124

Vervolgens kwam Elias ter dispositie: hij stelde een testament op.125 Zijn 
panden op de Stromarkt en de Joden Houttuinen schonk hij aan Lea 
(1717-1766), de oudste dochter die hij en zijn vrouw Gracia Sasportas 
hadden gekregen. Lea was als een van de weinige vrouwen binnen de 
familie niet getrouwd met een koopman, maar met de diamantslijper 
Abraham Faro Salazar (1709-1783). Dit beroep was binnen de groep van 
Portugese Joden niet uitzonderlijk, aangezien al in het begin van de ze-
ventiende eeuw de Amsterdamse Sefardiem op vrij grote schaal in dit 
vak actief waren.126 Bovendien had de diamantindustrie in de eerste helft 
van de achttiende eeuw een stimulans gekregen: de Nederlandse consul 
in Portugal wist in 1727 voor elkaar te krijgen dat alle ruwe diamant van 
nieuw gevonden diamantvelden in de Portugese kolonie Brazilië alleen 
aan Nederlandse handelaren mocht worden verkocht.127 Behalve bij het 
diamantvak was Abraham Faro ook betrokken bij de koop en verkoop 
van allerlei panden, bijvoorbeeld in de Zwanenburgstraat en de Amstel-
kerkstraat. De te erven huizen van Elias mochten evenwel niet worden 
bestemd voor de verkoop; het was de bedoeling dat deze panden in de 
familie bleven.
 Datzelfde was (uiteraard) het geval met het ouderlijk huis op de 
Weesperstraat, dat na de dood van Abraham in Elias’ bezit was geko-
men. Die liet het huis na aan zijn tweede dochter Ester. Daarmee bleef 
het pand een D’Oliveira-bastion, want Ester was getrouwd met haar 
volle neef Mozes Jessurun d’Oliveira (1712-1770), zoon van Jacob Jes-
surun d’Oliveira en Hanna Gaon, en dus de kleinzoon van ‘stamvader’ 
Moseh. Aangezien Ester al een flinke bruidsschat had meegekregen 
(‘haare Legitieme rijkelijk had genoten’128) bepaalde Elias dat zij verder 
geen recht meer had op een uitkering uit zijn nalatenschap, behalve dat 
250 pond sterling in Zuidzee-annuïteiten moest worden nagelaten aan 
haar kinderen.
 Elias liet vervolgens aan zijn twee jongste dochters Hanna (1721-1778, 
getrouwd met haar vaders handelspartner Abraham Dias Gutierres) en 
Rachel (1731-1790, getrouwd met David Sarphati de Pina) beiden 5000 
gulden na; eerder hadden ze al 10.000 gulden als dote ontvangen. Maar 
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naar wie ging het huis op de Keizersgracht? Dat was voorbestemd, in-
clusief ‘alle zijn Testateurs huyssieraden, meubelen, porcelijnen, goud 
en silver’, aan de enige zoon: Abraham. Hij was Elias’ ‘eenige en alge-
heele’ erfgenaam. Maar dat betekende niet dat Abraham over de gehele 
nalatenschap van zijn vader zou mogen beschikken. Slechts één achtste 
mocht hij in vrije eigendom hebben als hij ongehuwd bleef; dit zou wor-
den verhoogd tot één vierde als hij zou trouwen. Van de rest van de nala-
tenschap mocht hij alleen de vruchten (rente) plukken, en na zijn dood 
zou deze op andere nakomelingen overgaan.
 Ten slotte bepaalde Elias dat ‘de Heeren Parnassim van de Portu-
geesche Joodse Natie binne deese stad’ het testament zouden beheren. 
Kennelijk stelde Elias een groot vertrouwen in de Portugees-Joodse ge-
meente en haar bestuurders. Dat blijkt ook uit zijn schenking van 200 
gulden aan de ‘Portugeesche Joodse kerk alhier’.
 Er zijn nog andere gegevens waaruit de innige verbondenheid met 
de gemeente en het vrome karakter van de familie blijkt. Zo kwam de 
vrouw van Elias, Gracia Sasportas (1691-1739), uit een beroemde, oor-
spronkelijk Noord-Afrikaanse rabbinale familie die (naar eigen zeg-
gen) afstamde van de legendarische, dertiende-eeuwse Toracommenta-
tor Nachmanides. Gracia’s grootvader Jacob Sasportas (1610-1694) had 
zich tijdens zijn leven, in de woorden van historicus Gershom Scholem, 
‘onsterfelijk in de Joodse geschiedenis’ gemaakt.129 Dat kwam vooral 
door zijn optreden in de jaren 1665 en 1666. In die periode was in Smyr-
na de charismatische (pseudo-)Messias Sabbatai Zevi opgestaan, die in 
de hele Joodse wereld een enorme golf van opwinding teweeg had ge-
bracht. Vooral in Hamburg en Amsterdam hadden talloze Joden hun 
bezittingen verkocht en voorbereidingen getroffen om naar het Heili-
ge Land te vertrekken: de Verlosser leek immers te zijn gekomen. Ook 
hooggeachte geestelijken, zoals de Amsterdamse chacham Isaac Aboab, 
waren bevattelijk voor de belofte die leek te worden ingelost. Slechts 
weinigen hadden zich durven te verzetten tegen de geestdriftige sab-
batianen. De ‘kampioen van de minderheid’130 was Jacob Sasportas ge-
weest, die in het bewuste jaar als rabbijn resideerde in Hamburg. Scho-
lem, de autoriteit op het gebied van Sabbatai Zevi en zijn volgelingen, 
noemde Sasportas zelfs ‘de meest compromisloze en volhoudende vij-
and van de beweging’.131 In talloze brieven en pamfletten had de rabbijn 
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op de verschillen gewezen tussen wat er volgens de Joodse traditie in 
de messianistische tijd zou moeten gebeuren, en wat er in werkelijkheid 
aan de hand was. Sasportas kreeg inderdaad gelijk: Sabbatai Zevi werd 
door de Turken gevangengenomen en voor de keus gesteld tussen de 
dood en bekering tot de islam. Zevi koos voor het laatste; de ‘Messias’ 
was ontmaskerd. Jacob Sasportas zou uiteindelijk in 1693 Isaac Aboab 
opvolgen als chacham in Amsterdam.132

 Ook de enige zoon van Elias d’Oliveira en Gracia Sasportas, Abra-
ham, zou zich verbinden met een belangrijke rabbijnenfamilie. Hij 
trouwde namelijk een jaar na de opstelling van zijn vaders testament 
in 1749 met Hanna Cohen d’Azevedo (1729-1760) – een gebeurtenis 
waarmee hij een groot bedrag voor zichzelf veilig stelde. Deze Hanna 
d’Azevedo was afkomstig uit een bijzonder religieus gezin: haar broer 
David (1722-1792) zou het in 1781 – een kleine eeuw na het tijdperk van 
Isaac Aboab en Jacob Sasportas – eveneens brengen tot opperrab-
bijn van de gemeente. De dochter van Abraham d’Oliveira en Hanna 
d’Azevedo zou vervolgens trouwen met David d’Azevedo’s zoon Daniel 
(met haar volle neef dus), die op zijn beurt zijn vader zou opvolgen als 
chacham.
 Al deze (echt)verbintenissen duiden er eens te meer op dat de 
D’Oliveira’s op religieus gebied zeer actieve gemeenteleden waren. Dat 
is ook te zien aan een neefje van Elias, Jacob junior. Hij was in 1741 op 
20-jarige leeftijd een van de zeven oprichters van de religieuze studie- 
en charitatieve vereniging Hateret Tipheret (Kroon van Schoonheid), 
waar jongvolwassenen elke week op sabbat een halfuur studeerden.133

 Op 4 september 1751 overleed Elias. Een dag later werd hij begraven 
op Ouderkerk, naast zijn vrouw Gracia Sasportas, in een ‘f 30-graf’.134 
Begin 1752 kwamen Abraham, zijn vier zussen en hun echtgenoten bij 
de notaris om te horen welke bedragen Elias hun bij leven had toege-
dacht. De parnasiem hadden inmiddels het totale vermogen vastgesteld 
op 170.568 gulden – een bedrag dat overeenkomt met bijna 1,6 miljoen 
euro. Dat was natuurlijk een flinke som, maar binnen de Sefardische eli-
te ook weer niet een buitenproportioneel groot vermogen. Ter vergelij-
king: de bekende beurshandelaar David de Pinto, die in hetzelfde jaar 
overleed als Elias, liet een bedrag van 802.000 gulden na.135 Maar de na-
komelingen van Elias konden tevreden zijn: zoon Abraham erfde bijna 
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90.000 gulden, waarvan een vierde hem vrijelijk ter beschikking stond. 
De overige kinderen ontvingen ieder in totaal een bedrag van 17.556 gul-
den in roerende en onroerende goederen.136

Verval

De dood van Elias betekende niet dat de firma Olivier & Gutierres op-
hield te bestaan. Het eigendom bleef zelfs binnen de familie, want Abra-
ham Dias Gutierres betrok zijn zwager David Sarphati de Pina en Eli-
as’ zoon Abraham bij de compagnie. Negen dagen na het overlijden van 
de oprichter stelden zij gedrieën een nieuw contract op voor een perio-
de van zes jaar, betreffende ‘de handel in Engelse fondsen, aandelen in 
de Oost en West-Indische Compagnie, beleningen, etc.’.137 Dit contract 
werd voortdurend verlengd, tot aan de vroege dood van Abraham, op 
45-jarige leeftijd, in 1769. Hoewel er geen D’Oliveira meer bij de handel 
betrokken was, gingen Dias Gutierres en De Pina vervolgens nog een 
tijdje moeizaam door onder de naam Olivier, Gutierres & Pina. Maar de 
stand van de handel was inmiddels niet meer te vergelijken met de peri-
ode van vóór 1750.
 Al in het tweede kwart van de achttiende eeuw was het Nederlandse 
overwicht in de wereldhandel in snel tempo achteruitgegaan.138 Na 1750 
ging de relatieve verslechtering van de economie zelfs over in een abso-
lute. De armoede nam toe. De in de inleiding al aangehaalde Sefardische 
econoom en filosoof Isaac de Pinto – zoon van de hierboven genoemde 
David de Pinto en in 1742 nog enkele huizen bij Elias vandaan wonend 
op de Nieuwe Keizersgracht139 – had een scherp oog voor de problemen 
van zijn tijd, zowel voor die van de Portugese gemeente als voor die van 
de gehele Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1748 waar-
schuwde hij voor een faillissement van de gemeente, simpelweg door te 
wijzen op het aantal families dat van de bedeling afhankelijk was. Dit 
aantal was bijna twee keer zo groot als het aantal contributie betalende 
jechiediem. Os menos (de weinigen) moesten os mais (de meesten) on-
derhouden – dat kon bijna niet goed gaan.140 Ruim twintig jaar later con-
stateerde De Pinto dat elk van de pijlers van de economie van de Repu-
bliek in de Gouden Eeuw – de langeafstandshandel, de Oostzeehandel, 
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de haringvisserij, walvisvaart en nijverheid – was ingestort.141 De mees-
te kooplieden namen volgens hem een enorm risico door hun in bete-
re tijden opgebouwde vermogen om te zetten in obligaties, dividenden, 
aandelen en buitenlandse beleggingsfondsen. Zijn eigen financiële situ-
atie was overigens ook niet florissant meer, want in 1761 was hij failliet 
gegaan.142

 In de tweede helft van de achttiende eeuw waren faillissementen aan 
de orde van de dag. Ook enkele leden van de familie D’Oliveira moes-
ten eraan geloven: Abraham Faro Salazar (1709-1783), de diamantslij-
pende en in onroerend goed handelende schoonzoon van Elias, kon in 
1751 zijn schuld van in totaal meer dan 15.000 gulden niet meer terugbe-
talen aan zijn crediteuren.143 Hetzelfde gebeurde in 1770 met Jacob Jes-
surun d’Oliveira jr. (1721-?), de zoon van Jacob d’Oliveira en Hanna Ga-
on die in zijn jonge jaren het charitatieve studieclubje had opgericht.144 
Om zijn crediteuren te kunnen terugbetalen had hij ten einde raad zijn 
geluk beproefd in de loterij. Dat had hij beter niet kunnen doen; hij ver-
loor 300 gulden (omgerekend zo’n 2700 euro) en raakte van de regen in 
de drup.145 Een faillissement was onafwendbaar.
 Isaac de Pinto analyseerde niet alleen de problemen van zijn tijd. Hij 
kwam ook met oplossingen. Allereerst moest de Portugees-Joodse ge-
meente – die zowel vanwege haar faam als vanwege het relatief tolerante 
vestigingsklimaat in de Republiek nog steeds talloze, veelal behoeftige 
Joden uit de hele Europese diaspora aantrok146 – een stringenter anti-
immigratiebeleid gaan voeren. Immigratie moest onaantrekkelijk wor-
den. Zo vond De Pinto dat de uit het buitenland afkomstige Sefardiem 
voortaan niet meer voor de bedeling in aanmerking mochten komen: 
‘Het geven aan de Buitenlander wat eigenlijk aan de Broeder gegeven 
moet worden is geen liefdadigheid; integendeel, het is onrechtvaardig-
heid en diefstal.’147 Daarnaast stond De Pinto een actief emigratiebeleid 
voor. Tenminste, nog actiever dan het al was, want de K.K. de Talmud 
Torah probeerde al meer dan een eeuw op subtiele wijze om haar be-
hoeftige gemeenteleden kwijt te raken, bijvoorbeeld door elders werk 
voor hen te zoeken.148 Maar De Pinto pleitte voor een grootschalig ini-
tiatief: arme Amsterdamse Sefardiem moesten worden overgehaald om 
de stad te verlaten. Dat kon bijvoorbeeld door hun een vergoeding van 
100 à 160 gulden te geven als ze beloofden dat ze zich een substantiële 
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periode in het buitenland zouden vestigen en in die periode geen aan-
spraak meer zouden maken op de bedeling – in feite dus niets anders 
dan de achttiende-eeuwse versie van een ‘oprotpremie’. Alle partijen 
zouden van deze maatregel profiteren: de sedaca (armenkas) zou lagere 
kosten hebben, de last om te zorgen voor het leger van behoeftigen zou 
minder zwaar drukken op de schouders van de jechiediem, de emigran-
ten kregen de mogelijkheid om een nieuw leven op te bouwen in exoti-
sche oorden en de bedeelden die in Amsterdam achterbleven kregen het 
vooruitzicht van een behoorlijk bestaan. De Pinto motiveerde zijn idee 
door de gemeente te vergelijken met een gewonde man die ernstiger let-
sel kon voorkomen door een ledemaat te amputeren.149

 De K.K. de Talmud Torah nam De Pinto’s aanwijzingen op het ge-
bied van emigratie ter harte. In 1759 opende de gemeente een Registro 
dos despachados, ofwel een register van uitkeringen aan lidmaten om ten 
minste voor vijftien jaar naar elders te vertrekken. Tussen 1759 en 1814 
zouden inderdaad in totaal 430 arme Sefardiem tegen betaling naar het 
buitenland verhuizen. Hierbij lag de nadruk op Sefardische gemeen-
schappen in de koloniën van de Republiek: meer dan de helft van alle 
despachados (weggestuurden) werd geplaatst in Suriname (135 despa-
chados) en Curaçao (111 despachados).150

 Tussen de eerste groep betaalde emigranten bevond zich een lid van 
de familie D’Oliveira. Op 30 november 1762 ondertekende Jacob Jes-
surun d’Oliveira een formulier waarop hij verklaarde tegen betaling 
van 100 gulden voor ten minste vijftien jaar naar Suriname te verhui-
zen en bij eventuele welstand in de toekomst de genoten geldelijke steun 
te zullen terugbetalen.151 Deze Jacob was de 41-jarige zoon van David 
Jessurun d’Oliveira en dus een neefje van Elias (en een kleinzoon van 
Moseh). Hoewel hij uit een gegoede familie kwam, was het hem econo-
misch blijkbaar niet voor de wind gegaan. In elk geval weten we dat hij 
bij vertrek nog een schuld van 400 gulden had uitstaan bij een zekere 
Gerrit Bentink, die dit bedrag achttien jaar later wanhopig probeerde 
te innen via een kennis die tijdelijk naar het Caraïbisch gebied vertrok.152 
Ook op persoonlijk vlak had Jacob een grote tegenslag te verwerken ge-
kregen: zijn vrouw Esther Abendana was in 1761 kinderloos gestorven.
 In tegenstelling tot enkelen die misbruik maakten van de nieuwe re-
geling door het bedrag aan te nemen en vervolgens rustig in Amster-
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dam te blijven,153 stapte Jacob in december 1762 aan boord van de Sorg 
en Vlijt. Samen met vier medepassagiers en een lading bestaande uit 
‘4000 grauwe moppen, 12 vaaten kalk en cement, 2 netjes knoflook en 
nog voor ’t magazijn van oorlog 12 vaten steenkoolen’, werd Jacob door 
kapitein Abraham Sivers op 22 januari 1763 veilig aan de kust van Suri-
name afgeleverd.154

 Tien jaar na zijn aankomst, in 1773, trouwde de inmiddels 51-jarige 
Jacob Jessurun d’Oliveira in Paramaribo met de bijna twintig jaar jon-
gere Judic Arons Polak, afkomstig uit ‘Fredrikstad in ’t Holsteijnsche’, 
oftewel Friedrichstadt in Sleeswijk-Holstein. Haar huwelijk met Jacob 
d’Oliveira is zeer opmerkelijk. Judic was namelijk ‘van de Hoog Duit-
sche Joodse Religie’, zoals in de ondertrouwakte van het huwelijk let-
terlijk staat vermeld.155 Het tot dusver in de historiografie als oudste be-
kendstaande ‘gemengde huwelijk’ in Suriname – dus tussen Sefardische 
en Asjkenazische trouwpartners – is vijfendertig jaar later gesloten, in 
1807.156 Maar er bestaan wel aanwijzingen dat gemengde huwelijken 
eerder waren voorgekomen. In 1754 had de maämad van de Surinaam-
se Portugees-Joodse gemeente namelijk een decreet uitgevaardigd dat 
voortaan elke Sefardische jachied die met een Asjkenazische vrouw 
trouwde zou worden gedegradeerd tot de status van congregante. Zo’n 
sanctie was natuurlijk niet voor niets opgelegd; blijkbaar hadden zich 
één of meer gemengde huwelijken voorgedaan, waarop de parnasiem 
het nodig vonden om in te grijpen. Zij zagen het als hun taak om de 
scheiding tussen beide groepen te allen tijden te waarborgen. Overigens 
dachten de parnasiem van Surinaamse Hoogduitse gemeente er ook zo 
over; in 1772 stelden zij eenzelfde soort regeling in.157

 De opgelegde sancties op gemengde huwelijken konden niet tegen-
houden dat beide Joodse gemeenschappen in Suriname naar elkaar toe 
trokken. Toch hadden de maatregelen op korte termijn succes. Zoals 
historica Wieke Vink opmerkt in haar dissertatie over de geschiedenis 
van de Joodse gemeenschap in Suriname, was het vooruitzicht van sta-
tusverlies een zodanig sterk afschrikmiddel dat gemengde huwelijken in 
de late achttiende eeuw nooit voorkwamen.158 Blijkbaar was Jacob Jes-
surun d’Oliveira de uitzondering die de regel bevestigde. Misschien gaf 
hij niets om status, of voelde hij zich te zeer verantwoordelijk voor de 
drie kinderen die hij met Judic voorafgaand aan hun huwelijk had voort-
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gebracht.159 Ook voor hen bleef het gemengde huwelijk van hun ouders 
niet zonder gevolgen. Zij kregen automatisch de congregante-status en 
waren dus tweederangsgemeenteleden. Hun situatie was diametraal te-
gengesteld aan die van hun vader tijdens zijn jeugd – Jacob was immers 
nog met een zilveren lepel in de mond geboren.
 Als we terugkeren naar Amsterdam, ligt de vraag voor de hand of het 
despachado-beleid van de K.K. de Talmud Torah resultaat heeft gehad. 
Historicus Robert Cohen beantwoordde deze vraag ronduit ontken-
nend. ‘Door de behoeftigen af te schepen, slaagden de parnassim er niet 
in het probleem van de armoede op te lossen, terwijl ze tegelijkertijd een 
nieuw probleem creëerden: de Sefardische gemeenschap van Amster-
dam stopte met groeien.’160 Door het vertrek van een substantieel aantal 
mannelijke gemeenteleden zou in betere tijden geen demografisch her-
stel mogelijk zijn. Dat mocht dan waar wezen, de aanwezigheid van bij-
na vierhonderd extra behoeftige gemeenteleden had wel eens de nekslag 
kunnen betekenen voor het systeem van Portugees-Joodse armenzorg, 
dat in de tweede helft van de achttiende eeuw onder zware druk kwam 
te staan, maar uiteindelijk wel in stand zou blijven.161

De economische neergang die aan het einde van Elias’ leven al was inge-
zet, werd nog versterkt door twee economische crises die de Republiek 
relatief kort na elkaar troffen. In 1763 waren de prijzen op de interna-
tionale goederenmarkt tot grote hoogten gestegen door de Zevenjari-
ge Oorlog tussen Engeland en Frankrijk (1756-1763). Toen beide lan-
den dat jaar vrede sloten, raakte de economie in Europa uit balans.162 
De prijzen zakten plotseling. Het gevolg was dat de goederenmarkt in-
eenstortte en de effectenbeurs in haar val meesleepte.163 En vanwege het 
grote aantal Sefardische effectenhandelaren werd de Portugees-Joodse 
gemeente relatief hard getroffen.164 Zij had haar zomer gehad en nader-
de de winter, aldus een anonieme schrijver in 1770 in het handelstijd-
schrift De Koopman.165

 Die bewering leek bewaarheid te worden tijdens de beurscrisis van 
twee jaar later. De hele handelselite van de Republiek kreeg het in 1772-
1773 zwaar te verduren, maar buitenlandse omstandigheden leidden 
ertoe dat deze crisis voor Sefardiem extra hard toesloeg: in Suriname 
woedden grootschalige slavenopstanden. Dat had een nadelige invloed 
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op de suikerhandel met het Caraïbisch gebied, waarmee veel Sefardi-
sche kooplieden zich bezighielden. Ook in de Amerikaanse koloniën 
was het onrustig, waardoor juist Engelse waardepapieren – favoriete ef-
fecten van Sefardische handelaren – devalueerden.166 De faillissementen 
waren niet meer te tellen en ook de financiële positie van de Portugese 
gemeente zelf was het tegenovergestelde van florissant. Waarschijnlijk 
was een geldtekort er dan ook de oorzaak van dat in 1775 de honderdste 
verjaardag van de snoge niet werd gevierd.167

 In die periode, halverwege de jaren zeventig, was de generatie van 
Elias’ (schoon)zonen overleden: zoals al gezegd stierf zoon Abraham 
in 1769, medefirmanten David Sarphati de Pina en Abraham Dias Gu-
tierres respectievelijk in 1771 en 1774, en Mozes Jessurun d’Oliveira (ge-
trouwd met zijn volle nicht Ester, de dochter van Elias) overleed in 1770. 
Beide Abrahammen kregen graven uit de hoogste categorie van f 50, 
David vond zijn laatste rustplaats in een ‘f 30-graf’.168 Maar aan het graf 
van Mozes is de financiële achteruitgang van de familie te zien: hij kwam 
in een graf van de laagste categorie (f 15) te liggen.169 Dat was sinds de 
aankomst van zijn grootvader een eeuw eerder nog geen D’Oliveira ge-
beurd.170 Nog beter is de achteruitgang van de familie te illustreren aan 
de hand van een boedelinventaris die is opgesteld na de dood van dezelf-
de Mozes d’Oliveira. In zijn (enige) woning op de Eerste Weesperstraat 
komen we onder andere tegen:171

In ’t achtervertrek
Een kabinet met eenige oude boeken en papieren
  Lade 1
2 halve hemden
4 dassen
1 paar zwarte zijden kousen
1 zijden zakdoek
  Lade 2
4 bovenhemden, 7 onderhemden, 1 rode mantel
  Lade 3
7 bovenhemden, 3 ongebonden Hebreeuwsche boeken
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In de zijkamer
1 besloten kist zonder sleutel
10 servetten en 2 tafellakens
6 bontrokken
8 witte onderbroeken
8 onderhemden
1 paar witte onderkousen
2 zijden doeken
1 zwarte lakense mantel
1 dito manchester rok
1 dito grijze rok
1 dito laken rok
1 groene japon
1 paar zwarte kousen
2 paar schoenen
1 stromatras
1 dito met wol
1 bed
2 kussens
1 wollen en 1 katoenen deken
enige oude boeken en paperassen

Op zolder
een ondelige kist met daarin
  1 zilveren tabaksdoos
  1 kuipkoker met daarin 1 oorlepeltje en een pijpenstopper
  1 paar gespen

Dat was nog eens wat anders dan de talrijke kanten maathemden, over-
zeese meubelen en waardevolle juwelen uit de inboedel van zijn oom 
Abraham, een kleine veertig jaar eerder. Mozes’ inboedel werd drie 
maanden na zijn dood bij openbare executie ‘in ’t Pakhuys onder de 
Lommert’ verkocht.172 In totaal brachten zijn bezittingen 299 gulden op, 
omgerekend zo’n 2500 euro. Alleen al het linnengoed van zijn oom was 
meer waard geweest. Een veeg teken voor de tijden die nog zouden ko-
men.
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2  Emanciperen en stagneren, 1784-1861

Het roerige leven van Abraham Jessurun d’Oliveira

Einde Kislev, op een Zondagmorgen, overviel ons een stikdonkere duis-
ternis, zoodat men elkaar niet kon onderscheiden; daarop kwam, gesta-
dig toenemende, de koude. Midden in den winter zagen wij op het water, 
dat men ‘Het Y’ noemt, duizenden personen, alsmede dieren en paarden, 
die van plaats tot plaats en van dorp tot dorp trokken. En buiten de poort 
van de rivier, die men ‘Amstel’ noemt, zagen wij eveneens vele duizen-
den personen, wagens en paarden, ‘koetschen’ met vier paarden, houten 
huisjes die men ‘Tenten’ noemt, waar men brandewijn, bier, en muziek-
instrumenten verkocht; men maakte een dansje en verkocht ook ‘gebäks’ 
dat men ‘poffertjes’ noemde.1

Op deze manier begon de Asjkenazische schrijver Zalman Boel zijn be-
schrijving van de winter van 1783-1784. Zo te lezen moet het een vrolijke 
boel zijn geweest, vol ijspret en sneeuwplezier. Maar het lachen zou de 
meeste Amsterdammers snel vergaan. De winter van 1784 ging de ge-
schiedenis in als een van de strengste en meest langdurige winters die 
Nederland ooit heeft gekend, met temperaturen van liefst -20 graden 
Celsius.2 Voor Zalman Boel waren de koude maanden van 1784 zelfs 
zo ingrijpend geweest dat hij een apart boekwerkje aan dit onderwerp 
wijdde. Zijn motief sprak boekdelen: ‘Moge de Eeuwige Zijn boosheid 
van ons afwenden. [...] Moge Hij ons spoedig onzen Gezalfden zenden, 
opdat wij mogen herschouwen de herbouw van ons Heiligdom, spoe-
dig in onze dagen. Amen!’3 Het is duidelijk: net als veel ander onheil uit 
de achttiende eeuw – zoals de opeenvolgende uitbraken van runderpest 
en de vele overstromingen als gevolg van de komst van de ‘paalworm’, 
die de dijken aanvrat – was ook de langdurige kou te beschouwen als de 
toorn van God. En Zalman Boel wist wel waardoor deze toorn was ge-
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wekt: ‘hoogmoed, van groot tot klein, mannen, vrouwen, jongelieden 
en jonge maagden, brengt met zich mee de moeilijkheden om zich de 
pracht en praal af te zweren’.4

 Pracht en praal. Abraham Jessurun d’Oliveira – de in 1749 geboren 
zoon van Mozes en Ester Jessurun d’Oliveira en dus de kleinzoon van 
Elias Olivier – had in zijn jeugd meegekregen wat welvaart was. Bijvoor-
beeld als hij ’s zomers op visite ging bij zijn oudtante Ribca Levie, in haar 
buitenplaats in Maarssen aan de Vecht. Of als hij een bezoek bracht aan 
zijn oom en naamgenoot Abraham, de enige erfgenaam van Elias Oli-
vier, die diens huis op de Nieuwe Keizersgracht had geërfd. Zelf had hij 
ook nog enig voordeel van de eens zo succesvolle onderneming van zijn 
grootvader en ooms verkregen: in 1774, toen hij 25 jaar en dus meerder-
jarig was geworden, kon hij bij de notaris zijn deel van de erfenis van 
grootvader Elias opeisen.5 Hij kwam thuis met 50 pond ‘Zuydzee annu-
iteiten’,6 die hij onmiddellijk door de parnasiem liet verkopen voor 470 
gulden en 14 stuivers, omgerekend ruim 4000 euro. Blijkbaar had hij het 
geld hard nodig en was ook hij niet gespaard door de economische crisis 
van 1772-1773.
 Drie jaar later, op 28-jarige leeftijd, trouwde Abraham. Net als zijn 
achterneef Jacob in Suriname sloot hij een huwelijk dat de goedkeuring 
van de parnasiem van de Sefardische gemeente niet kon wegdragen. De 
bruid was Sara Israel Hartog, een meisje uit de Hoogduitse gemeen-
te. Dat was zeer ongebruikelijk, want sinds 1697 stond in de ascamoth 
(reglementen van de Portugees-Joodse gemeente) dat Portugese Joden 
die met een Asjkenazische partner trouwden de K.K. de Talmud Torah 
moesten verlaten.7 Dat had te maken met de superioriteitsgevoelens die 
onder de Sefardiem leefden en die in de inleiding van dit boek zijn be-
sproken. Maar de bepaling was ook voortgekomen uit het feit dat in de 
loop van de zeventiende eeuw een grootschalige immigratie van arme 
Asjkenaziem op gang was gekomen.8 Als die zich met de Sefardiem 
zouden vermengen, zou het aantal bedeelden te groot worden; de be-
hoeftigen uit de eigen gelederen zouden er de dupe van zijn. In feite lag 
dus aan deze bepaling eenzelfde soort redenering ten grondslag als die 
van Isaac de Pinto met betrekking tot immigranten uit de Sefardische 
diaspora: eigen volk eerst.9

 Maar bijna tachtig jaar na het verbod op gemengde huwelijken kon de 
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formele bepaling in de praktijk worden opgerekt. Een gemengd huwelijk 
was nog steeds ongepast, maar in de bronnen zijn geen aanwijzingen te 
vinden dat het huwelijk van Abraham en Sara veel stof deed opwaaien. 
In het notarieel archief van de stad Amsterdam is wel het contract met 
huwelijkse voorwaarden te vinden.10 Die werden doorgaans alleen op-
gesteld als de ouders van de bruid een substantieel deel van hun vermo-
gen konden inbrengen. Inderdaad behoorden de ouders van Sara Har-
tog niet tot de armste Amsterdamse Asjkenaziem; in het contract wordt 
gesproken over goud- en zilverwerk dat de familie van de bruid aan het 
huwelijk bijdroeg. Mogelijk waren voor Abraham de financiële voorde-
len bij de keuze van een echtgenote van groter belang dan het status-
verlies dat hij zou oplopen. Hierbij komt nog dat uit het contract blijkt 
dat Sara Hartog een ‘voordochter’ had, Johanna genaamd. Het valt al-
lerminst uit te sluiten dat Abraham haar vader was.
 Los van het ongebruikelijke huwelijk wijzen ook veel andere feiten er-
op dat de familie D’Oliveira binnen enkele decennia in aanzien was ge-
daald. De bron die dit het best illustreert is het Livro de segredos (Boek 
van geheimen), waarin verschillende leden van de familie Jessurun 
d’Oliveira zijn opgenomen. In dit boek registreerde de maämad alle per-
sonen die rechtstreeks geld hadden ontvangen van de parnasiem, maar 
van wie dit niet bekend mocht worden.11 Dat was overigens maar zel-
den het geval; gemiddeld waren er ongeveer twee gevallen per jaar die 
in het geheimenboek werden geregistreerd. In de dagelijkse administra-
tie van de gemeente stond bij deze uitgavenposten niet de naam van de 
begunstigde, maar een code die terugverwees naar het Livro de segredos. 
In de meeste gevallen wilden voorheen gegoede kooplieden naar bui-
ten toe de schijn van welvaart ophouden, terwijl ze in werkelijkheid hun 
schulden niet meer konden terugbetalen. Soms stonden deze ‘schaams-
armen’ voor grote bedragen in het krijt bij de parnasiem, die als enigen 
van hun penibele financiële situatie wisten. Mozes Jessurun d’Oliveira, 
de broer van de naar Suriname vertrokken Jacob, ontving bijvoorbeeld 
tussen 1779 en 1785 in drie tranches niet minder dan 540 gulden van de 
parnasiem – omgerekend zo’n 5000 euro.12 Hier speelde mee dat het een 
Joodse traditie is om bijstand te verlenen op het niveau waarop iemand 
gewend was te leven.13

 Ook de oudste broer van Abraham, Jacob Jessurun d’Oliveira, be-
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hoorde tot de in het geheim gesteunden. In 1769 en 1770 ontving hij 110 
gulden van de parnasiem. Vijf jaar later hield hij zijn armoede niet meer 
geheim: hij accepteerde 120 gulden om als despachado voor vijftien jaar 
te vertrekken naar Sint-Eustatius.14 Jacob had het slechter kunnen tref-
fen, want dit kleine eiland in het Caraïbische gebied was op dat moment 
een bloeiende doorvoerhaven van koffie en suiker van en naar de Fran-
se Antillen (Martinique, Guadeloupe en Dominica). De conservatieve 
denker Edmund Burke (1729-1797) noemde het eilandje zelfs bewonde-
rend ‘een magazijn voor alle naties in de wereld’.15

 Abraham zelf komt niet voor in het Livro de segredos, maar zijn adres 
op het moment van zijn huwelijk toont aan dat ook hij het niet breed kan 
hebben gehad. In 1777 woonde hij op het Weesperveld, waar een vuil-
nisbelt was gevestigd; gegoede kooplieden liepen er met een boog om-
heen.16 En van de vier baby’s die Abrahams vrouw Sara tussen 1778 en 
1783 kreeg, overleden er drie binnen een maand na geboorte.17 Eén werd 
iets ouder, maar dit kindje haalde eveneens zijn eerste verjaardag niet. 
Slechte hygiëne en economische schaarste hadden in die tijd een belang-
rijk aandeel in de dood van zuigelingen.
 En toen kwam de winter van 1784. Ineens had iedereen grotere hoe-
veelheden turf nodig om thuis te stoken. De normale voorzorgsmaat-
regelen die Amsterdammers voor de winter hadden getroffen waren 
ontoereikend: binnen enkele maanden waren de voorraden op. De 
maämad besloot daarom, vanwege deze riguroso inverno (strenge win-
ter), om op 10 februari 1784 een grote, buitengewone collecte te orga-
niseren onder de jechiediem. Met succes, want in totaal werd 3060 gul-
den opgehaald – omgerekend ongeveer 25.500 euro.18 Maar niet alleen 
de contribuerende leden van de K.K. de Talmud Torah droegen bij. De 
situatie was zo ernstig dat ook de stedelijke overheid een collecte op-
zette. En zelfs een zeloso christao (vurige christen) was zo gegrepen 
door het lot van de arme Joodse medeburgers dat hij een donatie van 
825 gulden ten behoeve van de Portugees-Joodse sedaca schonk.19 De-
ze giften van niet-Joden waren zo bijzonder dat Zalman Boel er in zijn 
klaagzang over de strenge winter van 1784 enkele dichtregels aan wijd-
de:
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Tsedakoth seinen von enam nimolim an bar jisraëliem in dieze zeiten auch 
viel worren gegeben – an mamon, malboeshiem wegam debar agielah um zu 
leben.
Hasherarah haben in ganzen makom mibajiet lebajiet ein kollekten lassen 
machen – was von sie an kahal eins ach mamon haben gegeben vor anïïem 
we-ibjoniem zu braüchen in alle sachen.
[Liefdegaven van niet-Joden aan Joden zijn in deze tijden ook veel gege-
ven – geld, kleren en etenswaren om van te leven.
De overheid heeft zelfs een huis-aan-huiscollecte laten plaatsvinden hier 
ter stede – waarvan een som geld aan de armen en behoeftigen van de 
Joodse Gemeente is gegeven om aan al deze zaken te besteden].20

Zo was in de winter van 1784 het moment gekomen dat de werkloze 
Abraham Jessurun d’Oliveira voor het eerst voorkwam op de bedeling-
lijsten van zijn kerkgemeente. Uit de bijzondere collectes kreeg hij in to-
taal 5 gulden en 5 stuivers uitgekeerd (omgerekend bijna 50 euro).21 In de 
hieropvolgende periode kwam hij ook in aanmerking voor gemeentelij-
ke hulp van de K.K. de Talmud Torah bij andere incidentele kostenpos-
ten. Om tegemoet te komen in de begrafeniskosten van zijn in 1785 ge-
storven creatura (overleden kind ouder dan een maand), kreeg Abraham 
bijvoorbeeld 5 gulden en een stuiver van de gemeente.22 Het kindje zelf 
werd in een ‘pro-Deograf’ op Ouderkerk begraven.23

 Abraham kreeg niet alleen incidentele hulp. Vanaf 1784 kwam hij ook 
voor reguliere bedeling in aanmerking. In 1794 ontving hij bijvoorbeeld 
maandelijks 2,25 gulden. Deze uitkering werd vier keer per jaar, vooraf-
gaand aan de Joodse feestdagen, door collectes in de snoge aangevuld: 
bij Pesach (Lentefeest) kreeg Abraham datzelfde jaar 2, bij Sjavoeot 
(Wekenfeest) 1,25, bij Soekot (Loofhuttenfeest) 2 en bij Poeriem (Lo-
tenfeest) 1,25 gulden. Daarnaast kreeg hij dat jaar vierentwintig manden 
turf om te stoken en met Pesach negen pond meel om matses van te ma-
ken.24 Deze aantallen waren vastgesteld door de gabay de sedaca (pen-
ningmeester van de armenkas), die rekening hield met de grootte van 
het gezin en de mate van armoede waarin het verkeerde. Verder kreeg 
Abraham van de Vestiaria (de instelling die de bedeling van kleding re-
gelde) jaarlijks kleren toegewezen, in 1794 bijvoorbeeld ter waarde van 1 
gulden.25 Ten slotte ontving Abraham tallitot (gebedskleden) en tefilien 
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(gebedsriemen) van de gemeente om te kunnen voldoen aan zijn religi-
euze plichten.26 Deze werden, net als alle geldelijke subsidies, voedsel, 
turf en kleding, thuis afgeleverd. Zo werden rijen van paupers voor de 
snoge vermeden en was de armoede onder de Sefardische bevolking dus 
minder zichtbaar voor de buitenwereld.27

 Alle genoemde subsidies waren onderdeel van een vernuftig systeem 
van armenzorg binnen de Portugees-Joodse gemeente, dat deels geba-
seerd was op dat van andere Sefardische centra. Zoals historica Tirtsah 
Levie Bernfeld in haar omvangrijke studie over dit onderwerp uiteen-
zet, was de uitgebreide Portugees-Joodse armenzorg in Amsterdam 
niet alleen de uiting van een religieuze plicht om zorg te dragen voor 
de behoeftige medemens. Het systeem diende nog andere doelen. Van-
af het moment van vestiging van de Sefardiem in Amsterdam had het 
stadsbestuur er geen misverstand over laten bestaan dat de ‘Joodsche 
Natie’ voor haar eigen armen moest zorgen, net zoals dat gold voor an-
dere religieuze minderheidsgroeperingen. Wanneer er eventuele pro-
blemen waren met Joodse paupers, was het aan de parnasiem om hen 
onder controle te houden en de orde te handhaven. Een goed systeem 
van armenzorg was noodzakelijk om deze taak te kunnen volbrengen. 
Alleen door de behoeftigen afhankelijk te maken van de Portugees-
Joodse gemeente, konden de parnasiem hun autoriteit echt laten gelden. 
Bovendien voorkwamen ze ermee dat armlastige immigranten zouden 
overstappen naar andere kerkgenootschappen in de stad of – in het ge-
val van conversos – zouden terugkeren naar het katholicisme.28

 Naast dit gemeentelijke systeem was er ook ruimte voor charitatie-
ve initiatieven van verenigingen, broederschappen en particulieren. Zo 
was het doel van de vereniging Hase Hamaharacha (Brandstapel op het 
altaar) om jaarlijks bij loting brandhout onder de armen te verdelen. En 
de broederschap Meil Sedaca (Mantel der liefdadigheid) verlootte elk 
jaar winterjassen onder de behoeftigen. Op de lijst van bedeelden die 
een jaarlijkse uitkering ontvingen uit een legaat van Rachel d’Espinoza 
Henriquez – een rijke alleenstaande vrouw die in 1737 had bepaald dat 
na haar dood de rente van haar vermogen moest worden uitgekeerd aan 
de armen van de gemeente – komen we Abraham weer tegen: in 1794 
ontving hij 5 gulden (omgerekend bijna 40 euro).29 Het was voor hem 
zaak om alle gemeentelijke en particuliere fondsen waarvoor hij in aan-
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merking kwam goed in de gaten te houden. Alleen op die manier kon hij 
de eindjes aan elkaar knopen.
 In 1787 stapelden voor Abraham de zorgen zich op. Nadat alle vijf 
kinderen die hij bij zijn vrouw Sara Hartog had verwekt jong waren ge-
storven, verwekte hij nu een zoon in een buitenechtelijke relatie met een 
zekere Rachel Saqui, een 45-jarige vrouw uit een van de vele arme Ita-
liaans-Joodse families die in de achttiende eeuw op het ‘Jeruzalem van 
het Westen’ af waren gekomen. Deze families vormden lange tijd een 
aparte groep binnen de Amsterdamse Sefardische gemeenschap en 
stonden laag in aanzien.30 Ze drukten zwaar op de armenkas van de ge-
meente. Rachel had dan ook inmiddels veel familieleden als despachado 
zien vertrekken, onder wie nota bene haar eigen man Salomon Isay Co-
hen.31

 Chacham David Cohen d’Azevedo, de zwager van Abrahams gelijk-
namige oom, moet deze verhouding met Rachel Saqui sterk hebben 
afgekeurd. Hoewel het voor parnasiem en gegoede Sefardische koop-
lieden geen onbekend fenomeen was om christelijke prostituees te be-
zoeken of seksuele relaties aan te knopen met niet-Sefardische, onder-
geschikte dienstmeisjes, werden buitenechtelijke relaties binnen de 
Portugees-Joodse gemeenschap beschouwd als een schande.32 Toch past 
de verhouding in een algemene ontwikkeling die in de tweede helft van 
de achttiende eeuw met name in de ‘volksbuurten’ van de grote steden in 
de Republiek in gang was gezet. Terwijl vóór 1750 nauwelijks 1 op de 100 
geboorten buiten het huwelijk tot stand kwam, was dat aantal rond 1800 
gestegen tot 16 à 17 procent van de bij de burgerlijke stand aangegeven 
geboorten.33 De historicus Dirk Damsma spreekt in dit verband zelfs 
van de ‘eerste seksuele revolutie’. Als gevolg van de economische crisis, 
die natuurlijk het meest schrijnend zichtbaar was in de volksbuurten, 
was het moeilijker geworden om (kostbare) huwelijken te financieren. 
Bovendien was over het algemeen de sociale controle van werkgever, 
overheid of kerkgemeenschap afgenomen, wat tot vrijere zeden leid-
de.34 Illustratief is bijvoorbeeld een bepaling van de Amsterdamse Se-
fardische gemeente uit 1783, waarin veroordelend wordt gesproken over 
‘het wilde gedrag’ van jonge gemeenteleden, gedrag dat zij zouden op-
doen bij moderne, door de Verlichting geïnspireerde clubjes en vereni-
gingen.35 Ook het feit dat het voor Abraham d’Oliveira mogelijk was om 
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– tegen de officiële regels van zijn geloofsgemeente in – te trouwen met 
een Asjkenazische vrouw, duidt erop dat de sociale controle binnen de 
Portugese gemeente was verzwakt.
 Abrahams buitenechtelijke zoon werd Isaac genoemd. Dat is natuur-
lijk een vaak gebruikte Joodse naam, maar veelzeggend genoeg was de-
ze nog nooit in Abrahams familie voorgekomen. Juist deze Isaac zou 
niet jong sterven, maar ervoor zorgen dat de naam Jessurun d’Oliveira 
tot op heden in Nederland bestaat: Isaac kreeg negen kinderen, onder 
wie vier zonen. Alle andere takken van de familie zouden in het begin 
van de negentiende eeuw uitsterven, van naam veranderen of – zoals de 
oudste broer van Abraham – al dan niet tegen betaling naar het buiten-
land emigreren.36

 Na Abrahams buitenechtelijke escapade kreeg hij nog één kind bij 
zijn echtgenote, maar ook deze baby was – net als de andere vijf – geen 
lang leven beschoren. In 1801 stierf zijn vrouw kinderloos. Niet veel la-
ter werd Abraham opgenomen in het oudemannenhuis Mishenet Ze-
quenim (Steun der Ouden), op wat tegenwoordig Nieuwe Herengracht 
33 is. Dit Sefardische bejaardentehuis was in 1750 opgericht door een ge-
lijknamige broederschap, die het een schande vond dat bejaarde mensen 
rondzwierven door de Amsterdamse straten, bedelend om voedsel.37 
Het tehuis was oorspronkelijk bedoeld voor bejaarde echtparen, wedu-
wen en weduwnaars, maar in de loop van de tijd lieten de bestuurders 
alleen nog Sefardische mannen van zestig jaar en ouder toe.38 De inwo-
ners van Mishenet Zequenim kwamen onder strikt toezicht te staan: ze 
moesten goed gedrag vertonen en een vroom leven leiden.39 Ook deze 
instelling is dus een voorbeeld van de orde en discipline die de parna-
siem door middel van de armenzorg probeerden te bewerkstelligen.
 Omdat tijdens de algehele malaise aan het einde van de achttiende 
eeuw de broederschap in financiële problemen was gekomen, werd be-
paald dat de inwonende mannen 100 gulden per jaar moesten betalen, 
een bedrag dat later zelfs werd verhoogd tot 160 gulden.40 Dat was een 
forse geldsom, zeker voor armlastige bejaarden. Om het bedrag toch te 
kunnen betalen, was het voor hen zaak om één of meer weldoener(s) 
binnen de gemeente te vinden. Geen gemakkelijke opgave, zo blijkt uit 
het aantal bewoners van Mishenet Zequenim: hoewel er plaats was voor 
zestien oude mannen, was ten tijde van de komst van Abraham het huis 
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maar voor iets meer dan de helft bezet; afgezien van de huisvader en 
-moeder en twee dienstmeisjes woonden er slechts negen bejaarden.41

 Een van de overige bewoners was Abrahams oudere broer Joseph Jes-
surun d’Oliveira (1744-1822), die in maart 1800 tot het tehuis was toege-
laten.42 In tegenstelling tot zijn jongere broer had Joseph – afgaande op 
de archieven – een vrij onopvallend leven geleid. Hij was nooit getrouwd 
geweest, had voor zover bekend geen kinderen en kwam niet op de be-
delingslijsten van de gemeente voor. Wel had ook hij iemand nodig die 
garant stond voor de jaarlijkse 160 gulden contributie. Joseph vond deze 
persoon in de welgestelde makelaar Jacob Sasportas, afkomstig uit de-
zelfde familie als Josephs grootmoeder Gracia Sasportas en kleinzoon 
van een van de twaalf stichters van de broederschap.43 Sasportas was 
een opvallende, progressieve figuur – onder andere was hij lid van de 
bekende vrijmetselaarsloge La Bien Aimée –, die we in het vervolg nog 
zullen tegenkomen.44 Abraham Jessurun d’Oliveira zelf vond niet één, 
maar twee jechiediem bereid om samen garant voor hem te staan, zodat 
ook hij ‘alle voordelen als de anderen tijdens zijn verblijf hier kan genie-
ten’ – voortaan zou al zijn eten, kleding en verzorging door het tehuis 
worden betaald.45 Een van deze twee weldoeners was Aron Sarphati. 
Net als bij Jacob Sasportas was ook in zijn geval sprake van een direc-
te familieband: Aron was een volle neef van Abraham.46 En ook hij had 
geen standaardlevensloop voor een contribuerend lid van de Amster-
damse Portugees-Joodse gemeente: Sarphati had in de periode 1779-
1799 bij een evangelisch-lutherse vrouw vier kinderen verwekt, die allen 
waren gedoopt in het geloof van de moeder.47

 Het is opvallend dat zowel Joseph als Abraham bij toelating tot het 
tehuis nog niet de leeftijd van zestig jaar had bereikt; zij waren respec-
tievelijk 55 en 52 jaar oud. Ze hadden duidelijk een bevoorrechte positie 
ten opzichte van al die andere behoeftige oude mannen die de Portugese 
gemeente in de tweede helft van de achttiende eeuw telde. Ongetwijfeld 
hebben hun invloedrijke familieleden een goed woordje voor de broers 
kunnen doen. Misschien waren Jacob Sasportas en Aron Sarphati op-
recht begaan met het lot van hun (achter)neven en voelden ze zich ver-
antwoordelijk voor hen, of wellicht waren ze bang dat hun armzalige 
toestand op hen zou afstralen. In het geval van Sarphati speelde wellicht 
mee dat hij zich verwant voelde met Abraham, die net als hij meerdere 
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kinderen had verwekt bij een vrouw van een andere kerkgemeente.
 Maar een nog belangrijker rol in de toelating van de broers tot Mis-
henet Zequenim speelde – postuum – een in 1778 overleden tante van de 
twee broers: Hanna Jessurun d’Oliveira, de zus van hun moeder Ester 
en echtgenote van Elias’ handelspartner Abraham Dias Gutierres. Zij 
had nog volop genoten van de handelssuccessen van het befaamde com-
pagnieschap Olivier & Gutierres en was als een vermogende weduwe 
kinderloos gestorven. Haar testament, waarvan Jacob Sasportas’ vader 
Samuel overigens de executeur was, bevat twee elementen die meer dan 
twintig jaar na haar overlijden nog van belang waren. Ten eerste had ze 
een bedrag van 500 gulden (omgerekend circa 4200 euro) bestemd voor 
het oudemannenhuis. Geen geringe schenking, die de bestuurders nog 
niet vergeten konden zijn. Daarnaast had ze aan de kinderen van haar 
zus – onder anderen Joseph en Abraham – samen een kwart van haar 
huis op de Nieuwe Herengracht ‘over het Corvershofje’ nagelaten.48

 Dit aandeel zou in elk geval voor Abraham van levensbelang worden: 
in 1801 schonk hij het aandeel via een onderhandse akte aan Mishenet 
Zequenim om zijn kost en inwoning in het oudemannenhuis mede te 
kunnen financieren.49 Gecombineerd met zijn goede familienaam en de 
garantstellingen van invloedrijke verwanten kon Abraham op deze ma-
nier zijn dubieuze verleden – een huwelijk met een Hoogduitse vrouw 
en een onecht kind bij een armzalige Italiaanse maîtresse – enigszins 
compenseren. Dit verleden stond in elk geval zijn opname in een insti-
tuut van de Portugese gemeente niet in de weg.
 Maar door Abrahams gedrag zou zijn toekomst in het oudemannen-
huis wél op losse schroeven komen te staan. Op 28 augustus 1804 kwa-
men de bestuurders van Mishenet Zequenim bij elkaar. De afgelopen 
zomer hadden zich ernstige, ‘wanordelijke’ ontwikkelingen in het te-
huis voorgedaan. Een groepje rond Abraham had ‘het lef gehad om op 
een brute manier de huismoeder tegen de huisvader op te zetten’. En 
dat was niet het enige geweest: ook hadden ze stenen naar de huisvader 
gegooid en hem op die manier in zijn gezicht verwond. De bestuurders 
hadden geen keus. Omdat Abrahams gedrag getuigde van ‘een onbe-
schaamd gebrek aan respect’ werd hij het huis uit gezet. Vervolgens rie-
pen de bestuurders de overige inwoners van het huis bijeen en vermaan-
den hen ‘om zich voortaan nadrukkelijk te verplichten het decorum in 
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acht te nemen en zich te onderwerpen aan de reglementen van dit huis’. 
Unaniem beloofden de bejaarden voortaan gehoorzaam te zijn en ‘hun 
gedrag af te stemmen op hun verplichtingen’.50

 De manier waarop de tehuisbestuurders omgingen met de situatie 
past in het stramien van de gedragscodes binnen K.K. de Talmud Torah. 
De Sefardische elite streefde naar een ordentelijke gemeente, die zo-
wel naar binnen als naar buiten toe blijk gaf van verfijnd, smetteloos ge-
drag – oftewel: bom judesmo (goed Jodendom).51 Dat kon alleen bereikt 
worden door strenge regels in acht te nemen. Als die niet werden nage-
leefd, zouden de Sefardiem volgens de bestuurders vervallen tot de lage 
standaarden zoals die bij de Asjkenaziem golden.52 Het strenge beleid 
binnen de gemeente betekende overigens niet dat er geen barmhartig-
heid werd betracht. Net zoals bij banvloeken kon een strafbepaling weer 
worden ingetrokken als de overtreder maar genoeg berouw betoonde.
 Zo ging het ook met Abraham. Op 16 september 1804, nog geen drie 
weken na zijn uitzetting, kwamen de bestuurders van Mishenet Zeque-
nim opnieuw bij elkaar. Ze besloten dat

vanwege het berouw van Abm de Mos. Jessurun de Oliveira over zijn be-
gane delict en het besluit om hem uit het huis te zetten conform het be-
sluit van 21 elul 5564 [28 augustus 1804], hij weer wordt toegelaten in het 
huis vanwege zijn staat van armoede en de interventie van diverse heren 
oprichters, die voor hem gepleit hebben. Clementie wordt betracht om 
hem weer tot het huis toe te laten onder het uitdrukkelijke bevel om ecla-
tant genoegdoening te geven, zowel aan het dienstpersoneel als aan de 
huisvader, vanwege de onbetamelijke minachting die hij heeft begaan je-
gens zijn persoon.53

Vervolgens kwam Abraham ter vergadering. Hij betuigde zijn dank en 
beloofde inderdaad ‘om zich voortaan te gedragen zoals betamelijk is 
zowel ten opzichte van de regels van het huis als ten opzichte van de va-
der daarvan’.54

 Daarmee leek het rumoer rond Abraham de kop te zijn ingedrukt. 
Maar niets was minder waar. Abraham zou blijven zoeken naar de gren-
zen van het gezag. Had hij in het verleden al eens kinderen gekregen met 
een niet-Sefardische vrouw en met een maîtresse, in 1809 verwekte de 
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inmiddels 60-jarige Abraham een kind bij de christelijke werkster Ste-
ijntje Hopman. Hun zoon werd Abraham Christiaan Olivier genoemd. 
Zijn tweede naam sprak boekdelen; ongetwijfeld is hij als zoon van een 
niet-Joodse moeder volledig buiten de Portugees-Joodse gemeente op-
gegroeid, wat ook blijkt uit zijn doop in de Oude Kerk.55 Hij zou later 
trouwen met een christelijke naaister en mandenmaker worden op de 
Egelantiersgracht in de Jordaan, waar vrijwel geen Joden woonden.56

 De bestuurders van Mishenet Zequenim namen de nieuwe escapade 
van Abraham niet zo zwaar op dat ze overgingen tot een nieuwe sanctie. 
Maar enkele jaren later was het toch raak. Op 10 november 1812 belegden 
de bestuurders opnieuw een bijzondere vergadering. Abrahams gedrag 
had de laatste tijd alweer te wensen overgelaten. Bovendien was uitge-
komen dat hij kleren die hij van het tehuis had gekregen bij een externe 
instantie in pand had gegeven. Met andere woorden: Abraham verdien-
de geld aan de kleren die door de Portugese gemeente gratis aan haar 
‘oude mannen’ werden verstrekt. Een blik op de financiële administra-
tie van het archief van Vestiaria verklaart hoe dit mogelijk was. Ten min-
ste tot 1811 had Abraham elk jaar kleren ontvangen, terwijl hij dus ook 
al kleding vanuit het oudemannenhuis kreeg toebedeeld.57 In plaats van 
de extra kleren terug te geven, had Abraham besloten ze te gelde te ma-
ken. Dat was zo ernstig dat de penningmeester ervoor pleitte om hem 
nu écht uit Mishenet Zequenim te ontslaan. De overige bestuursleden 
wilden zover niet gaan. Wel riepen ze Abraham de vergadering in, waar-
bij ze hem te verstaan gaven dat hij dit soort streken voortaan maar be-
ter uit zijn hoofd kon laten. Uiteraard betuigde Abraham zijn ‘zeer grote 
spijt en beloofde hij dat het nooit meer zou gebeuren’.58 Daarop kreeg 
hij zijn straf te horen: gedurende een maand mocht hij alleen nog het te-
huis uit om ’s middags naar de snoge te gaan, waar een speciaal bankje 
voor de oude mannen was gereserveerd.59 Abraham moet opgelucht zijn 
geweest dat het bij tijdelijk huisarrest bleef; als hij als 63-jarige op straat 
was gezet, zou hij een zware tijd tegemoet zijn gegaan. Hij dankte de be-
stuurders wederom voor hun barmhartigheid.60

 De laatste tien jaren van Abrahams verblijf in het oudemannenhuis 
gingen gepaard met minder controverses. In het huis zelf werd alles ook 
rustiger; in 1816 woonden er nog maar zes oude mannen. Niet dat nie-
mand er wilde wonen – integendeel –, maar Mishenet Zequenim kon 
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in deze economisch zware tijden eenvoudigweg niet méér oude man-
nen onderhouden, zoals bleek uit de antwoorden van de bestuurders op 
een enquête van het Amsterdamse stadsbestuur: ‘De finantiële toestand 
van het huys gedoogt niet meerder [oude mannen] aan te nemen zonder 
eene voldoende subsidie.’ Alleen een verlaging van de stedelijke belas-
ting kon volgens de bestuurders uitkomst bieden.61

 Deze gewenste belastingverlaging kwam er voorlopig niet. En voor 
Abraham werd het nog stiller toen eind september 1822 zijn broer Jo-
seph overleed. Een halfjaar later, op 3 april 1823, stierf hij zelf. De recal-
citrante vrijbuiter was 73 jaar geworden. Hij werd pro Deo op Ouder-
kerk begraven.62

 Enkele maanden na Abrahams overlijden ontvingen de bestuur-
ders van Mishenet Zequenim bericht van de erfgenamen van Hanna 
d’Oliveira. Zij hadden hun in het voorgaande al genoemde huis op de 
Herengracht ‘over het Corvershofje’ lang aangehouden, maar uiteinde-
lijk toch besloten het te verkopen. Aangezien wijlen Abraham een aan-
deel had gehad en dit via een onderhandse akte aan Mishenet Zequenim 
had overgemaakt, ontving de broederschap nu een deel van de verkoop-
prijs van het huis.63 Op 30 december 1823 besloten de bestuurders ver-
volgens om de helft van deze erfenis aan Abrahams zoon Isaac toe te 
staan.64 Hoewel Abraham tijdens zijn leven anderen regelmatig zorgen 
baarde, bleek hij in elk geval na zijn dood van waarde.

De kleurrijke figuur van Abraham Jessurun d’Oliveira laat duidelijk zien 
hoezeer het karakter van de Portugese gemeente aan het einde van de 
achttiende eeuw was veranderd. In de eerste anderhalve eeuw van haar 
bestaan waren er weliswaar ook armlastigen geweest, maar het was niet 
eerder voorgekomen dat leden van welgestelde families zo veelvuldig 
en in zo’n hoog tempo konden verarmen. Na aanvankelijk te zijn opge-
klommen op de sociale ladder, waren de D’Oliveira’s nu bijna afgedaald 
tot ‘het grauw’ – alleen door hun goede naam en enkele familiebezittin-
gen kregen Abraham en zijn broer een voorkeursbehandeling bij de toe-
lating tot het bejaardentehuis.
 Als Eli d’Oliveira in de Tweede Wereldoorlog van details over het le-
ven van Abraham zou hebben geweten, dan zou die informatie hem on-
getwijfeld niet welgevallig zijn geweest: de Aktie Portugesia benadrukte 
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juist voortdurend het verschil tussen de ontwikkelde Sefardiem en de 
armlastige Asjkenaziem; de vele Sefardische bedeelden van het einde 
van de achttiende eeuw pasten niet in het stereotiepe beeld van Sefardi-
sche rijkdom in vroegmodern Amsterdam.
 Er is nog een ander stereotype dat in deze periode steeds minder lijkt 
op te gaan: dat van de Portugese Jood die uitsluitend trouwt en seksuele 
relaties onderhoudt met Portugees-Joodse vrouwen, liefst afkomstig uit 
dezelfde geleding binnen de gemeente. Abraham d’Oliveira, die trouw-
de met een Hoogduitse en kinderen verwekte bij vrouwen uit drie ver-
schillende bevolkingsgroepen, is hiervan het ultieme voorbeeld. Maar 
ook anderen, zoals Abrahams weldoener Aron Sarphati, hadden rela-
ties buiten de gemeente. Blijkbaar was de Portugees-Joodse bevolkings-
groep toch niet zo homogeen als Eli d’Oliveira en de initiatiefnemers 
van de Aktie Portugesia in de oorlog zouden beweren.

Politieke emancipatie

Niet alleen het karakter van de Portugese gemeente was aan het einde 
van de achttiende eeuw gewijzigd. In een misschien wel even snel tem-
po veranderden ook de politieke situatie in de Republiek en de formele 
positie van Joden in de samenleving. Dat had te maken met twee elkaar 
aanvullende ontwikkelingen: de opkomst van de patriottenbeweging 
die in 1795 – in het kielzog van de Franse Revolutie – leidde tot de stich-
ting van de Bataafse Republiek, en de invloed van de Joodse Verlichting 
op een kleine elite binnen de Sefardische en Asjkenazische gemeenten.
 Sinds hun komst naar de Republiek vanaf het einde van de zestiende 
eeuw waren de Joden behandeld als onderdanen van een aparte ‘Jood-
sche Natie’. Maar hoewel daar wel voorstellen voor waren gedaan, 
kwam het nooit tot een algemeen Jodenreglement.65 Elke stad had de 
mogelijkheid zijn eigen beleid te bepalen ten aanzien van de Joden. In 
Amsterdam bijvoorbeeld bleef de keur uit 1616 niet minder dan 180 jaar 
van kracht. De enige verandering in de (politieke) status van de Joden 
in de Republiek vond plaats in 1657, toen de Staten-Generaal een be-
sluit namen waarin zij verklaarden dat die ‘van de Joodse Natie reside-
rende binnen de verenigde Nederlanden waarlijk zijn Onderdanen en 
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Ingezetenen dezer verenigde Nederlanden’.66 Het belangrijkste direc-
te gevolg hiervan was dat Joden uit de Republiek in het buitenland de-
zelfde bescherming genoten als andere ‘Ingezetenen dezer Staat’. Een 
subtiele juridische statusverandering dus, maar ook weer niet een die 
binnenlands voor de Joden concreet veel veranderingen teweegbracht.67 
Toch werd de resolutie door de meeste Joden zelf wel als belangrijk er-
varen: ze kregen een gevoel van erkenning als rechtmatige inwoners van 
de Republiek en waren dus – in elk geval formeel – geen ‘vreemdelingen’ 
meer.68

 Net zoals in andere vorstenhuizen de Joden meebogen met de over-
heid en zich zo weinig mogelijk met politiek bemoeiden, hadden de Jo-
den in de Republiek zich in de zeventiende eeuw tot loyale aanhangers 
van de stadhouders van Oranje ontwikkeld.69 Dat uitte zich niet alleen 
in speciale gebeden en lofdichten, maar ook in financiële bijdragen van 
de meest vermogende en vooraanstaande kooplieden onder hen, meest-
al Sefardiem.70 Uiteraard kreeg de Portugees-Joodse elite ook het een 
en ander voor haar morele en financiële steun terug. De stadhouders 
brachten niet alleen regelmatig een bezoek aan de snoge, maar ook aan 
de Sefardische patriciërs zelf.71 Bij dit soort gelegenheden konden de 
kooplieden concrete politieke invloed uitoefenen, bijvoorbeeld op het 
beleid van de voc en wic, waarbinnen zij, ondanks het bezit van grote 
aantallen aandelen, vanwege hun Joodse afkomst geen ambten moch-
ten bekleden. Bovendien werkte een goede omgang met hooggeplaats-
te niet-Joden binnen hun eigen Sefardische gemeenschap statusverho-
gend, helemaal als het ging om omgang met de Oranjes.72

 Gezien de langdurige vriendschappelijke relaties tussen de Sefardi-
sche elite en het Huis van Oranje is het goed na te voelen dat de Por-
tugese Joden zich in de jaren tachtig van de achttiende eeuw niet tegen 
Willem v keerden toen die in zwaar weer raakte. De stadhouder had te 
kampen met een groeiende burgerbeweging van ‘patriotten’ die, geïn-
spireerd door verlichte ideeën, streden tegen onder andere zijn pro-En-
gelse beleid en zijn vriendjespolitiek bij het vergeven van ambten. De 
patriotten richtten exercitiegenootschappen op en voerden een hevige 
propagandastrijd tegen het gezag. In 1786-1787 leidde deze oppositie 
in feite tot een toestand van burgeroorlog tussen patriotten en Oran-
jegezinden.73 De meeste parnasiem probeerden zich zo min mogelijk te 
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mengen in de strijd, maar het Joodse proletariaat was openlijk Oranje-
gezind.74 Toen Pruisische troepen het stadhouderlijk gezag uiteindelijk 
herstelden, kwam het tot een explosie – van vreugde. Talrijke Amster-
damse Joden vierden feest, tooiden zich met oranje linten en onthaalden 
de buitenlandse soldaten met Joodse lekkernijen.75

 Ook de top van de Portugees-Joodse gemeente liet na afloop van de 
heftige gebeurtenissen duidelijk blijken opgelucht te zijn dat de positie 
van Willem v (voorlopig) niet meer in gevaar was. Chacham David Co-
hen d’Azevedo – zwager van Elias Oliviers vroeg gestorven zoon Abra-
ham en voogd van diens kinderen – liet zich samen met de parnasiem 
‘in een statige optocht’ van vijf koetsen naar het stadhuis vervoeren om 
daar een eed op de herstelde constitutie af te leggen.76 Ter bezegeling 
van de goede band bracht de stadhouder een jaar later een bezoek aan de 
snoge.77

 De bijzondere en eeuwenlange vriendschappelijke verhouding met 
de Oranjes was niet de enige reden waarom de patriotten zo weinig po-
pulair waren bij het Joodse deel van de bevolking. Natuurlijk speelde een 
vaak aangehaald gevoel van dankbaarheid mee voor het feit dat de Oran-
je-stadhouders hen relatief zonder veel problemen hadden opgevangen 
toen zij in de rest van Europa hun leven niet zeker waren. Maar er was 
meer. In de loop van de achttiende eeuw was binnen de Joodse gemeen-
schap geleidelijk een tweedeling ontstaan tussen een kleine groep zeer 
rijken – met name de Sefardische koopliedenelite – en een grote groep 
armen van zowel Sefardiem als Asjkenaziem;78 de snelle aftakeling van 
de familie D’Oliveira, die in één generatie van de top van de midden-
klasse afdaalde naar de onderste lagen van de samenleving, is hiervan 
een voorbeeld. De middenklasse was dus sterk in omvang afgenomen, 
en dat was nu net de sociale laag waaruit de patriottenpartij haar meeste 
aanhangers rekruteerde. De patriotten streefden ernaar de gilderegels 
strenger te handhaven, en juist Joden mochten van de meeste gilden nog 
steeds geen lid worden. Onder de middenstanders waren anti semitische 
stereotypen bovendien wijdverspreid; het beeld van de criminele, arme 
en vieze Hoogduitse Jood (‘smous’) was algemeen bekend, en steeds va-
ker werden ook de snel verarmende Sefardiem in dit beeld gepast. Een 
laatste oorzaak van de moeizame verhouding tussen beide groepen was 
dat de organisatiestructuur van de patriotten niet geschikt was voor Jo-
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den; de schutterijen stonden niet open voor niet-poorters, onder wie 
dus Joden, en exerceerden bovendien vaak op sabbat.79

 In 1795, acht jaar na de stadhouderlijke herstelling, was de verhouding 
tussen Joden en patriotten nog steeds allerminst goed te noemen. Het 
juichende Joodse onthaal van de Pruisen en opstootjes tussen orangisti-
sche Joden en patriotten in 1787 hadden bij ‘het patriotse voetvolk’ die-
pe sporen nagelaten.80 Maar er was wel het een en ander veranderd. Pa-
triotten die na 1787 waren uitgeweken naar Noord-Frankrijk maakten 
daar mee hoe de voorheen zwaar gediscrimineerde Franse Joden in 1791 
de status van gelijkberechtigde staatsburgers kregen. Dat paste in de 
verlichte gelijkheidsidealen van de Franse Revolutie, die ook in de jaren 
tachtig al door de patriotse voorhoede werden aangehangen.81 Met de 
gelijkberechtiging van de Franse Joden werden veel uitgeweken patriot-
ten – die samen de elite van de beweging vormden en zich inmiddels ‘Ba-
taven’ noemden – gesterkt in hun verlichte opvattingen. In 1795 deden 
zij een greep naar de macht in Nederland. In een winter, die qua koude 
deed denken aan die van 1784, kon een gecombineerde troepenmacht 
van de Franse armee en het ‘Bataafse Legioen’ over de bevroren rivieren 
opstoten naar het noorden. Binnen de kortste keren maakte dit leger een 
einde aan de roemruchte Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 
Stadhouder Willem v vluchtte naar Engeland en in Den Haag stichtten 
de nieuwe machthebbers op 19 januari 1795 de Bataafse Republiek, die 
in feite niets anders was dan een Franse vazalstaat.82

 Nu konden de verlichte Bataven hun idealistische denkbeelden over 
gelijkberechtiging, en dus ook over de toekenning van burgerrechten 
aan de Joden, in praktijk brengen. Dat was makkelijker gezegd dan ge-
daan. Zoals uit het voorgaande bleek, waren de Joden beslist niet po-
pulair bij een groot deel van de patriotten. Iemand als de politiek geën-
gageerde Amsterdamse professor J.H. van Swinden bijvoorbeeld vroeg 
zich hardop af waarom je burgerrechten zou verlenen aan mensen van 
wie hun godsdienst het niet toestond om te trouwen met christenen.83

 Het was maar zeer de vraag of de Joden, ondanks het besluit van de 
Staten-Generaal uit 1657, niet toch als vreemdelingen moesten gelden. 
Een discussie binnen de Provisioneele en – vanaf 1 maart 1796 – Natio-
nale Vergadering was het gevolg. Daarbij probeerden achter de scher-
men allerlei groeperingen pressie uit te oefenen.
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 Een van deze groeperingen was de Joodse gemeenschap zelf. Die was 
allerminst eensgezind. Vooral de parnasiem van beide Joodse gemeen-
ten waren bang om hun autoriteit te verliezen.84 Nu waren ze nog leiders 
van hun ‘Natie’, maar ze vreesden dat zij zich in de toekomst als kerkbe-
stuurders bij de Nederlandse overheid zouden moeten verantwoorden 
voor hun beleid.85 Andere ontwikkelde, zichzelf verlicht noemende Jo-
den zagen in het nieuwe bewind echter een uitgelezen kans om de staat-
kundige positie van de Joden in Nederland te verbeteren. Een van hen 
zijn we in het voorgaande al tegengekomen: Jacob Sasportas, de voor-
aanstaande bankier die jaarlijks Joseph d’Oliveira’s 160 gulden contri-
butie voor het oudemannenhuis betaalde. Samen met zijn Hoogduitse 
geestverwanten Mozes Salomon Asser, Hartog de Hartog Lémon en 
Herman Bromet richtte hij op 11 februari 1795, vrijwel onmiddellijk na 
de Bataafse Revolutie, een verlicht genootschap op: Felix Libertate. Het 
was een soort actiegroep die de gelijkheid van mensen nastreefde, onge-
acht geloof of afkomst. De oprichters stelden zich tot doel om weerstan-
den tegen gelijkberechtiging van Nederlandse Joden bij zowel traditio-
nele Joden als christenen uit de weg te ruimen.86

 Hierbij werden de genootschapsleden niet alleen geïnspireerd door 
de Verlichtingsbeweging die uit Frankrijk overgekomen was, maar ook 
door de internationale, Joodse Verlichtingsbeweging: de Haskala. Die 
was omstreeks 1770 ontstaan in de kring van denkers rond de beroemde 
filosoof Moses Mendelssohn (1729-1786).87 Deze verlichte Duitse Joden 
(maskiliem) stonden een beschavingsideaal voor: de nog niet ontwik-
kelde Joodse onderklasse moest worden opgevoed. Ze pleitten dan ook 
voor ingrijpende hervormingen in het Joodse onderwijs. Scholen moes-
ten meer nadruk leggen op niet-Joodse vakken, en het Jiddisch inwisse-
len voor onderwijs in de landstaal en het Hebreeuws. Verder wilden ze 
de voor Joden gangbare beroepsstructuur doorbreken en streefden ze 
naar meer decorum in de Joodse eredienst – stuk voor stuk hervormin-
gen die aanpassing aan de niet-Joodse wereld zouden bespoedigen.88

 De Nationale Vergadering discussieerde lang over de vraag of Jo-
den als Nederlandse inwoners en dus als burgers moesten worden be-
schouwd, of dat ze vreemdelingen waren – ‘een afzonderlyk Volk, het 
geen nog aanspraak maakt op Palestina als zyn waar Vaderland’.89 Een 
commissie van afgevaardigden realiseerde zich dat zelfs de meest ver-
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lichte geesten van de afgelopen eeuw, mensen als Rousseau en Voltaire 
– die in dit verband al in de inleiding is aangehaald –, de Joden allerminst 
een warm hart toedroegen.90 Het was bovendien zo ‘dat er veel aansto-
telyks, en zelfs iets is dat afkeer wekt in de houding, de taal, de morsig-
heid en andere verkeerde hebbelykheden van vele Joden’. Maar, conclu-
deerde de commissie eveneens: ‘Dit alles is in zyn aard toevallig, en dus 
allengskens te herstellen en afteleggen.’91 Ook andere tegenargumenten, 
zoals de angst dat de toekenning van burgerschap zou leiden tot een nog 
grotere instroom van Oost-Europese Joden – en dus voor een hevige 
toename van concurrentie op de arbeidsmarkt –, werden van tafel ge-
veegd. Gelijkberechtiging van Joden was nu eenmaal een consequentie 
van de scheiding van Kerk en Staat, aldus de Bataven. Bovendien had-
den de Fransen duidelijk gezegd dat de Bataven een voorbeeld moesten 
nemen aan de emancipatie van de Joden in Frankrijk.92

 Uiteindelijk werd op 2 september 1796 het volgende beroemde de-
creet aangenomen:

Geen Jood zal worden uitgeslooten van eenige rechten of voordeelen, die 
aan het Bataafsch Burgerregt verknogt zyn, en die hy begeeren mogt te 
genieten, mits hy bezitte alle die vereischten, en voldoet aan alle die voor-
waarden, welken by de algemeene Constitutie van iederen actieven Bur-
ger van Nederland gevorderd zullen worden.93

Twee eeuwen na de eerste vestiging van de Joden in Nederland was de 
‘Gelykstaat der Joden’ verzekerd. Het betekende een keerpunt: de po-
litieke emancipatie van de Joden was afgerond. Van getolereerde leden 
van de Joodsche Natie waren zij individuele burgers met dezelfde rech-
ten en plichten als alle andere Nederlandse onderdanen geworden. Jo-
den mochten zich bijvoorbeeld voortaan in alle Nederlandse steden en 
dorpen vestigen. Maar het betekende niet dat de Joden ineens volledig 
waren geëmancipeerd; de ruim vierduizend Portugese en circa twintig-
duizend Hoogduitse Joden in Amsterdam vormden – ondanks alle in-
terne tegenstellingen – nog steeds vrij homogene groepen, die op soci-
aal gebied niet veel met de Nederlandse bevolking van doen hadden.94 
Het sociale emancipatieproces moest nog beginnen.95

 Met de ondertekening van het decreet veranderde er voor iemand als 



92

Abraham Jessurun d’Oliveira in de praktijk dan ook vrij weinig; het da-
gelijks leven van de oude mannen van Mishenet Zequenim ging gewoon 
door. Maar voor Abrahams vele nakomelingen wijzigde op den duur 
veel. In de loop van de negentiende eeuw gingen zij zich naast ‘Sefar-
disch’ en ‘Joods’ geleidelijk aan ook steeds meer ‘Nederlands’ voelen.

Isaac en Abraham d’Oliveira in de eerste post-Emancipatieperiode

Sommige kinderen hebben het ongeluk dat ze in een moeilijke tijd, in 
een armzalige omgeving en onder miserabele omstandigheden wor-
den geboren. Tegenwoordig zouden zij ‘kansarme jongeren’ worden ge-
noemd. Abrahams zoon Isaac Jessurun d’Oliveira (1787-1857) was zo’n 
kind. Hij werd geboren in het rumoerige jaar van de burgeroorlog tus-
sen patriotten en orangisten. Gedurende zijn hele jeugd zou de poli-
tieke situatie in Nederland instabiel zijn, en de situatie van de Joden in 
de samenleving onzeker. De armoede in de Sefardische buurt waar hij 
opgroeide was onmiskenbaar.96 Daar kwam nog bij dat hij een buiten-
echtelijke zoon was, en dat zijn moeder Rachel Saqui – anders dan zijn 
vader – afkomstig was uit een familie die tot de armste van de Portu-
gees-Joodse gemeenschap had behoord.
 Mensen die onder dit soort omstandigheden opgroeien, laten door-
gaans weinig bronnen na die een inkijk in hun leven kunnen verschaf-
fen. Het is sowieso ingewikkeld om greep te krijgen op de Amsterdamse 
Portugees-Joodse gemeenschap in de Frans-Bataafse tijd (1795-1813) en 
in de eerste helft van de negentiende eeuw. De deplorabele staat van de 
gemeente is aan het archief af te lezen: administraties stopten, besluiten 
werden nog maar vluchtig en slordig genoteerd. Toch komt bastaard-
zoon Isaac in deze periode een paar keer in de archieven voor.
 We komen hem zelfs al op heel jonge leeftijd tegen: op 4-jarige leeftijd 
ontving hij een jas ter waarde van 2,5 gulden van de charitatieve vereni-
ging Vestiaria dos Talmidim (Kleren voor de Leerlingen).97 Isaac ging 
namelijk in 1791 voor het eerst naar de Portugees-Joodse lagere school, 
die al in 1616 door de vereniging Talmud Thora (Studie der Wet) was 
opgericht om het onderwijs voor de Sefardische jongeren te verzor-
gen.98 Hij kwam daar in de klas van de rabbijn Abraham Haim Lopes 



93

Arias, die rond de vijfendertig leerlingen onder zijn hoede had. Die kin-
deren waren niet allen even oud als Isaac; het was goed mogelijk om ja-
renlang in dezelfde klas te blijven zitten. De lagere school, gevestigd in 
de bijgebouwtjes van de snoge, had naast rabbijn Arias ook nog twee 
andere rabbijnen in dienst: rabbijn Jacob Haim Mendes da Solla gaf les 
aan een klas van ongeveer twintig kinderen, rabbijn Abraham Isaac de 
Torres onderwees de tien meest begaafde leerlingen. Allen kregen les 
in het Hebreeuws lezen en schrijven, en in de beginselen van de Tenach 
(Hebreeuwse Bijbel).99 De leerlingen van De Torres maakten kans om 
na hun lagereschoolopleiding door te stromen naar het beroemde rab-
bijnenseminarium Ets Haim (Boom des Levens). Deze hogere onder-
wijsinstelling werd sinds 1637 gefinancierd door een gelijknamige broe-
derschap en had een grote bijdrage geleverd aan het prestige van de 
Amsterdamse Sefardische gemeente in de zeventiende eeuw.
 Isaac behoorde niet tot de begaafde leerlingen. Wel bleef hij jarenlang 
de lessen van rabbijn Arias bezoeken. Dat valt op te maken uit het feit 
dat hij in totaal zes jassen ontving van Vestiaria dos Talmidim, waar-
van de laatste in 1803 werd uitgereikt.100 Hij was toen al zestien jaar – de 
maximumleeftijd voor de lagere school. Een religieuze vervolgopleiding 
bij Ets Haim, waar de studenten geldelijke toelages en beloningen ont-
vingen, zat er voor Isaac niet in; hij werd pakhuisknecht. Hij moest hard 
werken om het hoofd boven water te houden, een vrouw te trouwen en 
een gezin te stichten. Uiteindelijk had hij succes. In 1811 huwde hij de 
vier jaar oudere weduwe Mirjam Penha. In tegenstelling tot de Hoog-
duitse echtgenote van Isaacs vader was zij ‘gewoon’ van Sefardische af-
komst. Met haar eerste man had ze een kind gekregen, dat vroegtijdig 
was gestorven. Het stond een huwelijk met Isaac niet in de weg.101

 Wel van invloed op het huwelijk van Isaac en Mirjam was het feit dat 
Isaac de zoon was uit een buitenechtelijke relatie van zijn moeder. Hij 
was een mamzer (bastaard), en volgens de Bijbel was een huwelijk tus-
sen een mamzer en een Joodse man of vrouw verboden, maar als het 
toch werd gesloten zou het wel een geldig huwelijk zijn.102 In de praktijk 
kwam het erop neer dat het huwelijkscontract tussen Isaac en Mirjam 
– in tegenstelling tot bij een ‘normaal’ huwelijk – niet door een rabbijn 
werd ondertekend, maar slechts door twee getuigen.103

 Na hun huwelijk vestigden Isaac en Mirjam zich op de Lange Hout-
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straat op Vlooyenburg – midden in de arme Jodenbuurt. De ruimte was 
er schaars, de appartementen vol met krioelende kinderen. In het huis-
houden van Isaac en Mirjam viel de drukte nog enigszins mee. Tussen 
1811 en 1828 baarde Mirjam weliswaar negen kinderen, maar van hen 
overleden de drie dochtertjes binnen één maand en twee zoontjes bin-
nen respectievelijk vijf en tweeëntwintig maanden. Slechts vier zonen 
bleven in leven: Abraham (1811), Joseph (1816), Elias (1820) en Raphaël 
(1828). In tegenstelling tot hun vader waren zij ruim na het Emancipatie-
decreet van 1796 geboren. In een aantal belangrijke opzichten kregen ze 
dan ook een ander soort opvoeding dan de Sefardische jongetjes uit de 
zeventiende en achttiende eeuw hadden gehad.
 In de eerste jaren na de Emancipatie was op onderwijsgebied niet te 
merken dat er iets aan de status van de Joden was veranderd; het sys-
teem bleef gelijk. Dat hield in dat de Sefardische kinderen uit welgestel-
de families thuis privéonderwijs kregen. Sommigen van hen werden 
vervolgens naar de Franse of Latijnse school gestuurd om zich voor te 
bereiden op een internationale handelscarrière. De meest intelligente 
jongeren konden zelfs studeren aan de universiteit, waar ze doorgaans 
een studie medicijnen volgden. Aan de kinderen uit armere families – 
zoals de D’Oliveira’s – was weinig maatschappelijk onderwijs voorbe-
houden. Veel armlastige ouders lieten hun kroost sowieso liever werken 
dan naar school gaan. De scholieren die wel de lagere school bezochten 
kregen weliswaar onderwijs in enkele seculiere vakken, maar de hoofd-
moot bestond uit religieuze lessen. Slechts de besten onder hen konden 
vervolgens hoger godsdienstonderwijs volgen op het rabbijnensemina-
rium.104

 Maar in 1806 en 1813, in de Franse tijd, werden overheidsmemoran-
da gepubliceerd waarin stond dat de Joodse scholen ‘bijna zonder eni-
ge uitzondering in de slechtste staat’ waren, namelijk ‘een verwaarloos-
de en verwerpelijke staat’.105 De schoolinspecteurs doelden vooral op de 
abominabele kwaliteit van de Asjkenazische scholen, maar ook de Se-
fardische scholen waren sterk achteruitgegaan.106 Toen in 1815 koning 
Willem i aantrad als vorst van het nieuwgevormde Koninkrijk der Ne-
derlanden, maakte hij meteen van onderwijsbeleid een speerpunt. Be-
halve dat de kwaliteit van de Joodse scholen te wensen overliet, zag hij 
in onderwijs namelijk een middel om de samenhang onder de bevolking 
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te bevorderen, onder meer door de Nederlandse taal algemeen te on-
derwijzen. Ook kon het de jeugd bekendmaken met de ‘algemene zede-
lijke en maatschappelijke plichten’.107 Bovendien bood goed onderwijs 
aan Joodse jongeren mogelijkheden om boven hun milieu uit te stijgen – 
het was het emancipatiemiddel bij uitstek.108 Maar dan moest het onder-
wijssysteem wel verbeterd worden. De centralistisch en autoritair inge-
stelde nieuwe koning had daartoe alle mogelijkheden.109

 In een aantal jaren was de bestuursstructuur van Joods Nederland na-
melijk veranderd van een verzameling van losse, zelfstandige gemeentes 
in een gecentraliseerde, hiërarchische organisatie. Dat proces was be-
gonnen met de komst van Lodewijk Napoleon in 1806. Deze eerste ko-
ning van Holland organiseerde de Joodse bevolkingsgroep naar Frans 
model. Hij richtte een ‘Opperconsistorie’ op, waaraan alle consistoriale 
synagogen – gemeenten met meer dan 1500 leden – onderworpen wa-
ren.110 Alle synagogen, behalve de Sefardische. Die waren erg gesteld op 
hun bijzondere identiteit en wilden niet met Hoogduitse Joden in één 
organisatie worden opgenomen.111 Dat standpunt was helemaal in over-
eenstemming met de lijn die de Sefardiem in de zeventiende en acht-
tiende eeuw ten opzichte van de Asjkenaziem hadden gevolgd: ze bena-
drukten zo veel mogelijk de verschillen tussen beide geloofsgemeenten 
om een eigen collectieve identiteit te behouden.112 Maar met de inlijving 
van Nederland bij Frankrijk in 1810 moesten de Sefardiem er toch aan 
geloven. Het Opperconsistorie werd vervangen door vier regionale con-
sistories (Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Leeuwarden) die waren 
onderworpen aan het Consistoire Central in Parijs. Ook de Sefardiem 
maakten deel uit van deze structuur, al kregen ze de status van synago-
gue particulière. Voor het eerst sinds de stichting van de K.K. de Talmud 
Torah waren de parnasiem niet meer de onbetwiste leiders van de Por-
tugese gemeente. Dat bleef zo na de val van keizer Napoleon. Onder 
de nieuwe koning Willem i kwam er een ‘Hoofdcommissie tot Zaken 
der Israëliten’, een landelijke commissie onder toezicht van de minister 
voor Erediensten die tot taak had het overheidsbeleid ten aanzien van 
de Joden in Nederland uit te voeren – ook ten aanzien van de Portugees-
Joodse gemeente van Amsterdam, die als een van de zogeheten ‘Hoofd-
synagoges’ rechtstreeks onder de Hoofdcommissie ressorteerde.113 De 
Hoofdcommissie zou tot 1870 blijven bestaan en een belangrijke factor 
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worden in de centralisering van de Joodse gemeenschap. Ook Portuge-
se Joden bevonden zich in de gelederen; aanzienlijke Portugezen waren 
zelfs opvallend vaak vertegenwoordigd in de besturen, en de voorma-
lige Sefardische lijfarts van Lodewijk Napoleon, dr. Immanuel Capado-
ce, was de eerste voorzitter.114

 Capadoce kreeg het druk, want zoals gezegd ging Willem i voortva-
rend aan de slag. Met een aantal Koninklijke Besluiten in 1817 voerde hij 
enkele grote veranderingen door op onderwijsgebied. Voortaan moes-
ten alle scholen vallen onder de door de overheid ingestelde schoolin-
spectie, en dus niet meer onder het bestuur van de kerkgemeente.115 Er 
kwamen openbare armenscholen, waar behoeftige kinderen werden 
opgevoed in ‘alle maatschappelijke en christelijke deugden’. Ook Jo-
den moesten hun kinderen naar deze scholen sturen, maar omdat in de 
praktijk die maatregel tot verzet leidde – veel openbare scholen zagen 
niet graag Joodse kinderen komen, en andersom schrokken traditionele 
Joden ervoor terug hun kinderen naar scholen te sturen waar christelij-
ke deugden werden onderwezen – kregen de Joden een uitzonderings-
positie.116 Joden mochten eigen armenscholen oprichten met subsidie 
van de overheid, op voorwaarde dat de lessen in het Nederlands werden 
gegeven en dat de leerlingen ten minste de helft van de tijd les kregen in 
seculiere vakken (taal, rekenen, vaderlandse geschiedenis). De rest van 
de tijd mocht worden besteed aan Joodse vakken als Hebreeuws, Bijbel-
vertaling en Joodse kerkgeschiedenis. Voor meisjes gold dat ze tot op 
zekere hoogte het onderwijs van de jongens volgden, maar dat ze een 
‘praktischer’ opleiding kregen die meer gericht was op de Joodse ritue-
len en op vaardigheden als naaien en breien.117 Toch een belangrijke ver-
betering ten opzichte van de pre-Emancipatieperiode, waarin geen ge-
organiseerd Sefardisch meisjesonderwijs bestond en vrouwen zo veel 
mogelijk binnenshuis werden gelaten.118

 Vooruitlopend op de veranderingen van 1817 had de Portugees-Jood-
se gemeente in 1814 de lagere school verruild voor een armenschool, 
waarop ook maatschappelijk onderwijs een belangrijke plaats kreeg.119 
Aangezien de oudste zoon van Isaac en Mirjam vijf maanden na hun hu-
welijk in 1811 was geboren, was deze Abraham Jessurun d’Oliveira dus 
een van de eerste Sefardische jongens die les kregen volgens het nieuwe 
systeem. Hij was de eerste D’Oliveira die door de staat gesubsidieerd 
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onderwijs kreeg in – onder andere – het lezen en schrijven van Neder-
lands – een belangrijke voorwaarde voor integratie in de samenleving.
 Vanuit de conservatieve Sefardische achterban kwam veel kritiek op 
de onderwijsvernieuwingen. Behoudende ouders waren bang dat er 
met de invoering van de vele maatschappelijke vakken nog maar wei-
nig tijd zou overblijven voor een traditionele religieuze educatie.120 Ook 
rabbijn Aaron Cohen Carillon, docent op de armenschool, maakte zich 
zorgen over de gevolgen van het nieuwe onderwijssysteem van Willem 
i. Het viel hem op dat de Portugees-Joodse kinderen een minder gede-
gen religieuze opleiding kregen dan voorheen. Tegelijkertijd merkte hij 
dat er onder hen veel animo was om door te studeren op het seminari-
um. Dat had overigens veelal een praktische reden: alleen op die manier 
was het mogelijk om de dienstplicht – een weinig populaire consequen-
tie van het Emancipatiedecreet – te ontlopen. Daarom stelde hij in het 
najaar van 1823 aan de regenten van Ets Haim voor om een zogenoemde 
‘tussenschool’ op te richten, als vervolg op de armenschool.121 De jon-
geren zouden zich op deze school moeten toeleggen op twee hoofdza-
ken: het vertalen van de Bijbel vanuit het Hebreeuws in het Portugees en 
het bestuderen van de Toracommentaren van de middeleeuwse rabbijn 
Schlomo ben Jitschak (‘Rasji’). Pas als ze hierin duidelijke vorderingen 
hadden gemaakt, zouden ze in aanmerking kunnen komen voor een ver-
dere religieuze opleiding aan Ets Haim.
 De regenten toonden zich ingenomen met het plan van Carillon. Het 
mes sneed namelijk aan twee kanten. De leerlingen hoefden niet bang 
te zijn om opgeroepen te worden voor de nationale militie, want ze leer-
den door en konden dus worden beschouwd als studenten. Tegelijker-
tijd werd het seminarium niet opgescheept met studenten die nog niet 
het vereiste niveau hadden bereikt.122 Op 1 januari 1824 opende de tus-
senschool van Aaron Carillon haar deuren. De school had vijftien leer-
lingen, allen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar, van wie er tien een maan-
delijkse toelage van 3 gulden kregen om te kunnen studeren. De vijf 
jongste leerlingen kregen (nog) geen toelage – zij moesten zich eerst 
bewijzen. Onder deze groep bevond zich de 12-jarige Abraham Jessu-
run d’Oliveira.123 Maar niet voor lang. Hij was namelijk de eerste die af-
haakte; binnen een jaar ging hij alweer van school af.124 Blijkbaar had hij 
meester Carillon niet kunnen overtuigen van zijn kwaliteiten, of moest 
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hij zijn armlastige ouders helpen de kost te verdienen.
 Na een paar jaar als straatventer te hebben gewerkt – van oudsher hét 
beroep van het Hoogduits-Joodse proletariaat – was het in januari 1830 
voor Abraham tijd om zich, alweer als eerste van zijn familie, aan te mel-
den voor de dienstplicht. Die dienstplicht was door keizer Napoleon in-
gevoerd en door koning Willem i in stand gehouden; het bijeenbrengen 
van mannen met verschillende religies en achtergronden kon bevorde-
rend werken voor de door hem zo vurig verlangde nationale eenheid.125 
Omdat Joden inmiddels staatsburgers waren, moesten ook zij zich aan-
melden.126 Maar of je ook daadwerkelijk onder de wapens moest, hing 
van de jaarlijkse loting af. In het lotingsregister van 1830 komen we en-
kele bijzonderheden over Abraham tegen.127 Zijn lengte was bijvoor-
beeld 1,68 meter – 11,5 centimeter te lang om te worden afgekeurd van-
wege een te gering postuur.128 Ook is uit Abrahams inschrijving op te 
maken dat hij nog bij zijn ouders woonde. Die waren inmiddels van 
Vlooyenburg verhuisd naar de Kerkstraat, waar veel arme Joden woon-
den.129

 Abraham werd ingeloot. Dat betekende een diensttijd van vijf jaar, 
waarvan de dienstplichtigen in de praktijk de eerste anderhalf jaar on-
der de wapenen waren. In de drieënhalf jaar daarna moesten ze meest-
al nog één of twee keer zes weken op herhaling.130 Met zijn inloting zal 
Abraham waarschijnlijk niet blij zijn geweest. Afgezien van het feit dat 
de dienstplicht sowieso al impopulair was, had het tijdstip van indienst-
treding bijna niet ongunstiger kunnen vallen: 1830 was het jaar van de 
Belgische Opstand. Gefrustreerd door het bemoeizuchtige koning-
schap van Willem i en ontevreden met hun positie in het Koninkrijk der 
Nederlanden begonnen de Zuidelijke Nederlanden een onafhankelijk-
heidsstrijd tegen de Noordelijke Nederlanden.131 Het is waarschijnlijk 
dat Abraham deel uitmaakte van het 12.000 soldaten tellende regerings-
leger van prins Frederik, dat in september 1830 in Brussel een smade-
lijke nederlaag leed tegen Belgische opstandelingen. Wellicht nam hij 
een jaar later ook deel aan de Tiendaagse Veldtocht, die in militair op-
zicht weliswaar succesvol was, maar de uiteindelijke afscheiding van de 
Belgen niet kon tegenhouden.132 Of hij echt meevocht of niet, door zijn 
diensttijd werd Abraham gedwongen om dagelijks – en vierentwintig 
uur per dag – om te gaan met niet-Joden. Het kan bijna niet anders dan 
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dat hij met hen een gevoel van lotsverbondenheid deelde. In de roerige 
jaren 1830-1831 liepen de dienstplichtigen allemaal het risico om hun le-
ven te moeten geven voor het (noordelijke deel van het) vaderland.
 Terug in de maatschappij ging Abraham als eerste lid van zijn familie 
de artistieke kant op: hij werd dansmeester. De overstap van straatver-
koper naar artiest kwam vaker voor. Straatventers bedachten creatieve 
manieren om hun waar aan de man te brengen, bijvoorbeeld door liedjes 
te zingen of een kunstje te vertonen.133 Zo vormde het venten een prak-
tische leerschool voor een loopbaan in de theaters en danszalen. Om-
dat Abrahams zoons dezelfde richting op zouden gaan, komen we in 
het volgende hoofdstuk nog uitgebreid terug op de negentiende-eeuwse 
(Joodse) entertainmentsector in Amsterdam.
 Abraham was niet alleen het eerste familielid dat door de staat gesub-
sidieerd maatschappelijk onderwijs kreeg, in dienst ging en in de crea-
tieve sector zijn brood verdiende, maar ook degene die als eerste ‘legaal’ 
met een Asjkenazische vrouw trouwde. Zijn gelijknamige grootvader 
was in 1777 nog tegen de officiële regels van zijn gemeente met Sara 
Hartog getrouwd, maar inmiddels waren de tijden veranderd. De par-
nasiem van de Portugees-Joodse gemeente hadden met pijn in hun hart 
ingezien dat ‘gemengde huwelijken’ tussen Sefardiem en Asjkenaziem 
niet meer tegen waren te houden; er waren te veel Sefardisch-Asjkenazi-
sche koppels die wilden trouwen en tegelijkertijd lid wilden blijven van 
hun geloofsgemeente. Op 15 januari 1810 sloten de parnasiem daarom 
een concordaat met de Asjkenazische zustergemeente: voortaan was 
het mogelijk om als Portugese man te trouwen met een Hoogduitse 
vrouw. Zij zou dan tot de Portugees-Joodse gemeente gaan behoren, en 
als ze vervolgens kinderen kreeg zou ze zelfs altijd in de gemeente kun-
nen blijven; anders zou ze bij de dood van haar man weer moeten terug-
keren naar haar oorspronkelijke, Asjkenazische gemeente. Hetzelfde 
gold omgekeerd voor Sefardische vrouwen die een Asjkenazische man 
wilden huwen.134

 Het concordaat betekende een belangrijke stap in de vermenging van 
de beide Joodse bevolkingsgroepen. Gemengde huwelijken kwamen 
– ondanks de beweringen tijdens de Aktie Portugesia – vanaf dit mo-
ment meer en meer voor. Dit neemt niet weg dat gemengde huwelijken 
door de conservatieve Sefardische elite nog lange tijd niet als respecta-
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bel werden gezien. Zo weigerde de chacham om dit soort huwelijken in 
te zegenen, en werd bij de hascaba (gebed voor de zielenrust) van een 
overleden gemengd gehuwde vrouw nog tot 1833 haar Asjkenazische 
meisjesnaam expres niet uitgesproken.135 Maar Abraham zal daar niet 
van wakker hebben gelegen. Hij was dankbaar voor de mogelijkheden 
die de liberalisering van het gemeentelijk huwelijksrecht hem bood: op 
12 november 1834 trouwde hij met zijn Hoogduitse bruid, de 25-jarige 
Grietje Levee.

De wording van een chazan

Met zijn opleiding in Nederlandse en profane vakken op de armen- en 
tussenschool, zijn werk als venter en dansmeester, zijn inloting als sol-
daat in de nationale militie en zijn gemengde huwelijk was Abraham Jes-
surun d’Oliveira een echte representant van de eerste post-Emancipa-
tiegeneratie. Aan hem is te zien dat in de eerste helft van de negentiende 
eeuw de grenzen tussen ‘Sefardisch’ en ‘Asjkenazisch’ langzaam ver-
vaagden, en dat Joden stukje bij beetje meer onderdeel van de Neder-
landse samenleving werden dan hun (voor)ouders – precies zoals Wil-
lem i het graag zag.
 Hoewel Abraham duidelijk over de schutting van zijn eigen geloofs-
gemeenschap keek, bleef het in het begin van de negentiende eeuw ook 
mogelijk om een leven geheel in dienst van de eigen gemeente te lei-
den. Dat was het geval met zijn vijf jaar jongere broer Joseph Jessurun 
d’Oliveira. Ook hij vervolgde na de armenschool zijn opleiding op de 
tussenschool van Aaron Cohen Carillon. In tegenstelling tot zijn broer 
en zijn vader was hij een talentvolle leerling; al snel kreeg hij de toelage 
van 3 gulden per maand toegekend ter stimulering van zijn studie.136 Jo-
seph zelf wilde ook graag doorleren. In 1832 verzocht hij de regenten 
van Ets Haim of hij, als 16-jarige student, de lessen van de medras pe-
queno (kleine leerschool) van het seminarium mocht bijwonen. Deze 
school had eeuwenlang uit twee of drie klassen bestaan, maar aan het 
begin van de negentiende eeuw was dit aantal teruggebracht tot één klas 
met twaalf studenten – alweer een teken van de achteruitgang van de 
eens zo befaamde opleiding. Aan studenten van de kleine medras wer-
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den vooral de boeken van de profeten, de Gemara (commentaren van 
geestelijken op de mondelinge uitleggingen van de Tora) en Hebreeuw-
se grammatica onderwezen. De seminaristen verschilden sterk in leef-
tijd; de meesten waren onder de 25, maar er zaten ook ouderen op de 
kleine medras.137 De uit Saloniki afkomstige immigrant Jeudah Raha-
mim (1736-1830) bijvoorbeeld zou bijna tot het einde van zijn lange le-
ven naar deze school komen – studie op Ets Haim diende voor hem puur 
als middel om zichzelf te ontplooien, en niet om een religieuze carri-
ère te starten. Maar andere studenten waren juist uitgesproken ambi-
tieus. Benjamin Cohen Carillon, de zoon van de oprichter van de tus-
senschool, verzocht de regenten bijvoorbeeld binnen een jaar liefst vier 
keer of hij als toehoorder kon worden toegelaten tot de medras grande 
(grote leerschool), waar de top van de Amsterdamse Sefardische geeste-
lijkheid studeerde. Vier keer werd zijn schriftelijke verzoek afgewezen; 
de regenten vonden elke keer dat hij nog niet toe was aan deze stap. We 
zullen Benjamin Cohen Carillon in het volgende hoofdstuk nog tegen-
komen.
 Als toehoorder en later student van de kleine medras komt Joseph 
Jessurun d’Oliveira regelmatig voor in de notulenboeken van de regen-
ten van Ets Haim. De docenten moesten het bestuur namelijk nauwge-
zet op de hoogte houden van de aanwezigheid, het gedrag en de presta-
ties van hun seminaristen. Op basis van deze rapportages bepaalden de 
regenten welke studenten beloningen ontvingen, en van wie eventueel 
(een deel van) de aspacoth (maandgelden) als boete werd ingehouden. 
Op 2 april 1835 bijvoorbeeld deed rabbijn Ferreres, de ros (hoofd) van 
de kleine medras, verslag aan de regenten van de vorderingen van drie 
studenten van zijn school: ‘Van de drie candidaten Penha, Furtado & 
Oliveira heeft Oliveira de meeste bewijzen van vlijt aan de dag gelegd, 
doch is zijn adsistentie [aanwezigheid] in de Klijne [sic] Medras zeer 
slecht geweest.’138 Hierop besloten de regenten aan geen van de jongens 
een geldelijke beloning te geven. Joseph had er op grond van zijn pres-
taties eigenlijk wel een verdiend, maar hij had de lessen te vaak aan zich 
voorbij laten gaan.
 Talentvol, maar met een gebruiksaanwijzing. Zo komt Joseph in zijn 
jonge jaren naar voren in de verslagen. Hij kon nogal eens driftig wor-
den – een karaktertrek die bij de D’Oliveira’s wel vaker voorkwam. Be-
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gin 1834 meldde een van zijn leraren aan de regenten zelfs dat Joseph 
d’Oliveira zich bij het psalmzingen139 ‘zoo slecht gedragen heeft & zich 
dusdanig heeft uitgelaten, dat hij [de docent] ten einde raad de goede 
orde te handhaven, genoodzaakt geweest is hem de Heilige Synagoge 
te doen uitzetten’. Zijn opstandigheid ging Joseph in dit geval niet in de 
koude kleren zitten; de regenten bepaalden dat hij in hun aanwezigheid 
aan de betreffende docent zijn excuses moest aanbieden, en dat hij twee 
maanden geen toelage zou krijgen.140

 Het belonings- en boetesysteem was een manier voor de regenten om 
hun autoriteit te behouden, de orde te bewaken en de studenten van zich 
afhankelijk te maken. Maar niet alleen de studenten waren onderwor-
pen aan hun gezag, ook de docerende rabbijnen waren slechts werkne-
mers die zowel met beloningen als met berispingen en boetes in het ga-
reel konden worden gehouden. In 1832, toen Joseph nog een leerling was 
van de tussenschool, bekeken de regenten bijvoorbeeld de aantekenin-
genlijsten van meester Carillon. Op basis van deze gegevens had Joseph 
keurig aan zijn studieverplichtingen voldaan. De maandelijkse toelage 
van 3 gulden kon dus gewoon worden overhandigd, ware het niet dat een 
van de regenten ter ore was gekomen dat Joseph een dag had gespijbeld 
bij het psalmzingen. Dat kon natuurlijk niet; de regenten besloten hem 
die maand een toelage van 2 in plaats van 3 gulden uit te betalen. Tegelij-
kertijd waren de regenten niet te spreken over meester Carillon, die van 
het verzuim melding had moeten maken. Hij kreeg een ernstige repri-
mande.141

 Hoewel de jonge Joseph soms problemen had met het aanvaarden 
van autoriteit en zijn aanwezigheid nogal eens te wensen overliet, had-
den de regenten wel waardering voor zijn ontegenzeggelijke kwalitei-
ten. Regelmatig slaagde hij voor examens met lof en kreeg hij een extra 
geldelijke beloning. Ook kreeg hij in 1837 – Joseph was toen 21 jaar oud 
– vanwege zijn goede prestaties een exemplaar van de Profeten cadeau, 
ter waarde van f 5,50 (het equivalent van bijna 50 euro in onze tijd).142 
Karakteristiek genoeg moest hij bij de ontvangst van het boek wel aan 
de voorzitter van het regentencollege beloven dat hij voortaan vaker ter 
synagoge zou verschijnen.143

 Dat Joseph serieus bezig was met zijn carrière, blijkt uit een schrifte-
lijk verzoek dat hij in 1838 deed aan de regenten van Ets Haim. Hij vroeg 
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hun of ze behulpzaam wilden zijn bij ‘het aanleeren van hoogere maat-
schappelijke kundigheeden om verheven te kunnen worden tot de post 
van Bahal Darsan’. Baäl darsjan was de laagste van de drie graden van 
godsdienstonderwijzer, waarvoor ook kennis van niet-religieuze vak-
ken was vereist.144 Deze kon hij niet leren op het godsdienstig seminari-
um; vandaar dat hij een aanvullende opleiding moest volgen. Ter afslui-
ting van deze opleiding volgde een landelijk examen, wat een uitvloeisel 
was van de centralisering van het Joodse onderwijssysteem onder Wil-
lem i. Joseph zelf was bereid om gedurende twee jaar de helft van zijn 
maandgelden aan de kosten van het maatschappelijk onderwijs te be-
steden, als Ets Haim tenminste de andere helft – 55 gulden – zou beta-
len. Geen gering bedrag, maar nadat Joseph de regenten nog eens per-
soonlijk van zijn ambitie had verwittigd, stemden ze unaniem in met 
zijn voorstel.145 Het was natuurlijk ook in hun belang dat de Sefardische 
jeugd geschikte docenten voor de klas kreeg. Joseph beschaamde het 
vertrouwen van de regenten niet: al ruim een jaar later maakte het Alge-
meen Handelsblad bekend dat Joseph, samen met één Sefardische en zes 
Asjkenazische medekandidaten, was geëxamineerd en toegelaten tot de 
bewuste rang van godsdienstonderwijzer.146

 De status van baäl darsjan opende perspectieven voor Joseph. Hij 
kon een baan krijgen bij Aby Jetomim (Vader der Wezen), het jongens-
weeshuis van de Portugees-Joodse gemeente aan de ‘Breestraat nabij de 
Anthoniesluis’, de tegenwoordige Jodenbreestraat. Net zoals Mishenet 
Zequenim was deze instelling voortgekomen uit een broederschap van 
welgestelde jechiediem, bedoeld om hulpverlening – in het bijzonder 
beroepsonderwijs – te geven aan vaderloze jongens.147 Maar in 1814 was 
Aby Jetomim onder beheer van de gemeente zelf komen te staan en was 
het een echt jongensweeshuis geworden. Natuurlijk was er vanaf dat 
moment meer personeel nodig dan voorheen, en wel bij voorkeur me-
dewerkers die verschillende functies in het weeshuis konden combine-
ren. Na het behalen van zijn onderwijsgraad was Joseph de ideale kan-
didaat. Hij werd ‘vader’ van het tehuis, wat inhield dat hij tegelijkertijd 
als onderwijzer, oppasser en vertrouwenspersoon van de weesjongens 
optrad. De voormalige opstandige leerling moest er nu zelf voor zorgen 
dat de volgende generatie in het gareel bleef.
 Na zijn aanstelling bij Aby Jetomim voltrok Josephs leven zich vol-
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ledig binnen de sociale omgeving van zijn gemeente. Hij was dagelijks 
te vinden in het weeshuis, het seminarium of in de snoge, en bij zijn hu-
welijk met Lea Cohen de Lara in 1839 nodigde hij de regenten van Ets 
Haim en Aby Jetomim uit voor de plechtigheid.148 Ook bij de parnasiem 
had Joseph inmiddels een goede naam gekregen. Dat bleek vlak voor 
het feest van Rosj Hasjana (Nieuwjaar) in september 1846, toen de ge-
meentebestuurders met een probleem werden geconfronteerd. Tijdens 
de plechtige inwijding voor het nieuwe jaar is een belangrijke rol weg-
gelegd voor de tokeang, de blazer van de sjofar (ramshoorn). Volgens de 
traditionele rite moet hij het nieuwe jaar in de snoge inluiden met speci-
fieke melodieën. Dat is geen gemakkelijke opgave, zo blijkt uit memoires 
van de (twintigste-eeuwse) snogeiro A. Bueno de Mesquita:

Iedereen wist hoe moeilijk het was om de sjofar goed te blazen. Er moes-
ten afwisselend drie gevarieerde tonen geblazen worden van hoog naar 
laag, kort en lang. De laatste serie was in de laagste toonsoort en het 
moeilijkst. Die begon met een lange lage trilling en liep langzaam op tot-
dat hij op het laatst als een klaroenstoot eindigde. En de gemeente luis-
terde in spanning toe. Zou hij het halen?149

Bij de ceremonie van 1839 zou een nieuwe tokeang, Juda Cassuto, zich 
van de belangrijke taak kwijten. Een tijd tevoren had hij van de parna-
siem de speciale sjofar in ontvangst genomen waarop bij Rosj Hasjana 
altijd in de snoge werd geblazen. Maar slechts enkele weken voor aan-
vang van de plechtigheid stuurde Cassuto de sjofar weer terug naar de 
voorzitter. Hij verontschuldigde zich: hij had flink geoefend, maar was 
tot de conclusie gekomen dat hij de moeilijke melodie niet op tijd on-
der de knie kon krijgen. Hij moest dus bedanken voor de verantwoor-
delijke taak die hem was opgedragen. Een kwestie van faalangst? De 
parnasiem hadden in hun collegevergadering van 10 september 1846 in 
elk geval geen goed woord over voor de handelwijze van Cassuto. Maar 
dat leidde natuurlijk niet tot een oplossing van het probleem, en de tijd 
drong. Zou de Vader van het weesjongenshuis hen niet uit de brand kun-
nen helpen? Kennelijk had hij in het verleden wel eens blijk gegeven van 
zijn bedrevenheid op dit instrument.
 Het antwoord van Joseph Jessurun d’Oliveira was zoals dat van een 
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loyaal en ambitieus gemeentelid mocht worden verwacht: het zou hem 
‘tot eer en genoegen wezen aan Heeren Parnassim en aan de gemeen-
te van eenige dienst kunnen zijn’.150 Na enkele proeven kreeg Joseph in-
derdaad de eervolle opdracht. Hij beschaamde het vertrouwen dat in 
hem werd gesteld ook dit keer niet, want een jaar later mocht hij weer 
als tokeang fungeren.151 Zo won Joseph Jessurun d’Oliveira niet alleen 
aan sympathie bij de regenten van zijn geloofsgemeente, maar ook aan 
bekendheid bij de snogeiro’s en aan gezag bij de weesjongens uit het te-
huis.
 Zijn populariteit kwam Joseph deze periode goed van pas. Het ge-
val wilde namelijk dat in 1847 een van de twee chazaniem (voorlezers of 
voorzangers152) van de gemeente, de 56-jarige Jacob Jessurun Cardozo, 
de wens had geuit om een stapje terug te doen. Hij was tevens gemeen-
tesecretaris, en hij had de parnasiem ervan overtuigd ‘dat zijn mee-
degedeeld verlangen, niet is toe te schrijven aan de zucht tot een meer 
gemakkelijk leven, maar wel aan de ervaring dat de inspanning die hij 
reeds gedurende een geruimen tijd heeft moeten aanwenden [...] in die 
beide gewigtige posten, een merkelijk nadeeligen invloed op zijne ge-
zondheid blijft hebben’.153 Na rijp overleg in de Grote Kerkenraad – een 
gecombineerd orgaan van parnasiem en oud-parnasiem dat slechts spo-
radisch bijeenkwam en waarin alleen over de belangrijkste gemeente-
zaken werd gesproken – besloot de maämad hem te behouden als secre-
taris, maar hem ontslag te verlenen als voorzanger. Dit betekende dat 
nu een van de belangrijkste niet-bestuursfuncties binnen de gemeente 
vrijkwam; de chazaniem waren immers de sleutelbewaarders van de rij-
ke muzikale geschiedenis van de gemeenschap.154 Het was bovendien de 
enige post waarvoor alle gemeenteleden mochten stemmen – iedereen 
had er namelijk belang bij dat de wekelijkse diensten op sabbat werden 
geleid door iemand met kennis van zaken en een stem die krachtig ge-
noeg was om zelfs de aanwezigen in de achterste bankjes van de grote 
snoge te bereiken.
 De procedure ter verkrijging van een nieuwe chazan werd op vrij-
dag 30 april 1847 in gang gezet met een afkondiging in de snoge.155 Alle 
mannelijke gemeenteleden boven de 25 jaar mochten op de vrijgekomen 
post solliciteren. Twee weken later verklaarde de voorzitter dat bij hem 
drie verzoekschriften waren binnengekomen van gemeenteleden die als 
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kandidaat in aanmerking wilden komen. Ook had hij een bericht ont-
vangen van een vierde persoon, Salomon Rodriguez de Miranda, die 
hem had laten weten níét te solliciteren ‘omdat hij het niet voegzaam 
acht als mededinger op te treden met den Vader van het Weesjongens-
huis, onder wiens leiding hij een geruime tijd zijne opvoeding heeft ge-
noten’.156 Inderdaad, ook Joseph Jessurun d’Oliveira had de tijd rijp ge-
acht om een gooi te doen naar de prestigieuze functie.
 Maar het feit dat Joseph en medesollicitanten David Israel Ricardo 
en Abraham Henriquez de Souza een verzoekschrift hadden ingediend, 
betekende niet dat ze al kandidaat waren. Eerst moesten ze door het 
Beth Din – de rabbinale rechtbank – worden gescreend op hun gods-
dienstige en zedelijke gedrag. Dat was niet slechts een formaliteit. Bij 
de chazanverkiezingen van 1860 – dertien jaar later – werden bijvoor-
beeld twee sollicitanten van de race uitgesloten omdat ze in het verleden 
de sabbat, de spijswetten en de reinigingswetten hadden geschonden. 
En bij diezelfde verkiezingen werd een andere aspirant-chazan door een 
anonieme briefschrijver zwartgemaakt:

In de eerste plaats behoort hij tot de heffe des volks wien alle bescha-
ving mist. Zijne moeder, een ware gemeene hoogduitsche vrouw, staat 
bekend als een echte helleveeg die in de Kerkstraat altijd aan het hoofd 
van alle Kijf- en vechtpartijen staat. Daarenboven heeft zij zich dikwijls 
aan dieverij schuldig gemaakt [...]. En wat de sollicitant zelf betreft en al-
waar het voornamelijk op neer komt, diens zedelijk gedrag laat zeer veel 
te wenschen over daar hij een christenmensch heeft die in het Gasthuis 
haar kraam heeft uitgelegd. Het kind is overleden, doch zij is thans weder 
als dienstbode bij hem in huis.157

Interessant in dit fragment is dat de Hoogduitse afkomst van de moe-
der als een extra negatief motief voor zijn kandidatuur wordt opgevoerd 
– een teken dat de onderlinge relatie tussen Sefardiem en Asjkenaziem 
in het midden van de negentiende eeuw nog steeds gevoelig lag. Maar 
bij de verkiezingen van 1847 was er geen sprake van lastercampagnes en 
kandidaten met een dubieuze achtergrond; op de verzoekschriftindie-
ners was niets aan te merken. De parnasiem besloten hen dus alle drie 
als kandidaten voor te dragen.158
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 Nu ging de volgende fase in de chazanverkiezing van start. De kan-
didaten kregen de mogelijkheid om hun kwaliteiten te tonen aan de ge-
meente. Ze mochten een aprova (openbare proefdienst) houden in de 
snoge.159 Omdat zulke proeven maar zeer sporadisch werden gehouden 
– de chazaniem bleven meestal tientallen jaren op hun post –, vormden 
ze een groot spektakel, waarop veel snogeiro’s af kwamen. En het com-
petitie-element droeg aan de aantrekkingskracht alleen maar bij.
 Nadat de kandidaat-chazaniem bij de proeven hun beste beentje had-
den voorgezet, kon het stemmen beginnen. Alle jechiediem van de ge-
meente – in 1847 waren dat er zo’n 200 – konden een briefje met daarop 
de naam van hun favoriet inleveren in de snoge. Er was geen sprake van 
een spannende race. Het optreden van Abraham Henriquez de Souza 
was niets minder dan een afgang geweest; hij kreeg niet één stem van 
de gemeenteleden – zelfs niet van zijn familie dus. David Israel Ricardo 
had het iets beter gedaan, met 56 stemmen. Maar de overduidelijke win-
naar was Joseph Jessurun d’Oliveira, die met 127 stemmen een ruime 
twee derde meerderheid behaalde.160

 In de bestuursvergadering van 18 augustus 1847 werd Joseph bij de 
parnasiem ontboden. De voorzitter hield een ‘harttreffende’ toespraak, 
waarin hij Joseph feliciteerde en gelukwenste met zijn benoeming, 
‘voorts hem met hartelijkheid en ernst aanmanende tot de naleving zij-
ner Instruktie en de vervulling der gewigtige pligten aan zijnen Post ver-
bonden en vooral om in zijn nieuwen stand door woord en daad vrede 
en eensgezindheid bij de gemeente te onderhouden en te bevorderen’. 
Een ‘nieuwen stand’ dus: 24 jaar na het overlijden van zijn in de bedeling 
terechtgekomen grootvader Abraham was het Joseph – de zoon van een 
bastaard – gelukt zich een respectabele positie te verwerven binnen de 
gemeente. Hij liet de parnasiem dan ook weten ‘diep getroffen’ te zijn, 
waarna hij zijn dank betuigde en beloofde het vertrouwen van de ge-
meente niet te zullen beschamen.161

 Twee maanden later, op de sabbatviering van 24 oktober 1847, nam 
voorzanger Cardozo officieel afscheid van zijn functie. Die gebeurte-
nis ging niet onopgemerkt voorbij, als we de bestuursnotulen tenmin-
ste moeten geloven: ‘Treffend was deze plegtigheid en menigen man-
nelijken wang werd door tranen bevochtigd bij het zien aftreden van 
den man die meer dan 35 jaren als voorlezer de algemeene goedkeuring 
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en tevredenheid bij de uitoefening van zijnen post heeft mogen inoog-
sten en die thans diep geroerd in deze algemene blijken van deelneming 
met innigen dank de belooning voor zijn afgelegden loopbaan weet 
te waarderen.’ De volgende middag werd de nieuwe voorlezer Joseph 
d’Oliveira geïnstalleerd in een plechtige ceremonie, ter ere waarvan een 
Hebreeuws lofdicht werd geschreven.162

 Vanaf het moment van zijn aanstelling als chazan veranderde het le-
ven van Joseph d’Oliveira aanzienlijk. Zo kreeg hij de gelegenheid om 
met zijn vrouw en twee kinderen te gaan wonen in de ‘ambtswoning’ 
van de chazan, op de Nieuwe Herengracht – een duidelijke verbetering 
ten opzichte van zijn huis op de Muiderstraat, waar hij voor zijn uit-
verkiezing woonde. Ook kwam hij ineens in aanmerking voor lidmaat-
schap van broederschappen waarvan de bestuurders de leden aandroe-
gen. In 1854 werd hij bijvoorbeeld samen met zijn collega-chazan Joseph 
Mendes Chumaceiro door een van de elf bestuurders aangedragen – 
en met algemene stemmen aangenomen – als lid van het broederschap 
Meil Sedaca.163 Die stichting bestond al sinds 1735 en had als doel om 
jaarlijks ongeveer dertig winterjassen te verloten onder de circa 95 leden 
die ten minste drie jaren contributie hadden betaald. Deze leden moes-
ten voorafgaand aan de loting opgeven voor welk behoeftig gemeentelid 
de jas bij winst bestemd zou zijn. Zo lootte Joseph vanaf 1857 – drie jaar 
na zijn lidmaatschap – mee voor zijn twaalf jaar jongere broer Raphaël, 
een boekdrukker die moeite had de eindjes aan elkaar te knopen. In 1858 
viel Josephs lotnummer inderdaad in de prijzen en kreeg zijn broer dus 
een extra aanvulling op de bedeling die hij van gemeentewege al ont-
ving.164

 Door zijn gestegen prestige werd Joseph geacht om bij te dragen aan 
verschillende collectes binnen de gemeente; dat kon hij zich nu ook ver-
oorloven, want als chazan verdiende hij een behoorlijk salaris. Zo stort-
te hij zes jaar lang 3 gulden in de kas van het oudevrouwen- en zieken-
huis Mesib Nefes (Zielsverkwikking) en van de armenschool, waarop 
hij dertig jaar tevoren zelf had gezeten.165 Ook aan de extra collecte voor 
de armen tijdens de strenge winter van 1855 droeg hij zijn steentje bij.166 
Joseph draaide dus mee als een volwaardige jachied, die niet meer van 
de bedeling gebruik hoefde te maken – zoals in zijn jeugd het geval was – 
maar nu zelf de armenkas spekte.
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 Zijn verbeterde financiële positie betekende overigens niet dat hij nu 
een bemiddeld persoon was. Hij was en bleef een ambtenaar van de ge-
meente, die qua salaris in geen verhouding stond tot de Sefardische eli-
te. Maar aan de andere kant was hij wel een van de meest gerespecteerde 
religieuze figuren van de gemeente en hoeder van de traditie. De status 
van zijn functie blijkt uit een conflict dat Joseph in 1858 had met zijn as-
sistent, apuntador (aanwijzer) Emanuel de Beneditty.167 Zoals vaak bij 
geschillen binnen de gemeente draaide het hierbij om geld. De parna-
siem hadden vanaf zijn aantreden als chazan aan Joseph jaarlijks 30 gul-
den gegeven om uit te betalen aan zijn assistent, maar De Beneditty had 
altijd maar 20 gulden gekregen. Toen de apuntador achter deze gederf-
de inkomsten kwam, maakte hij bezwaar bij de bestuurders. Zij vonden 
het een ernstige zaak en keurden de handelwijze van Joseph af: hij had 
immers in totaal ongeveer 90 gulden (omgerekend bijna 1000 euro) on-
rechtmatig in zijn zak gestoken. Toch besloten zij ‘dat het niet wensche-
lijk is, de zaak met die strengheid die de regtvaardigheid zou vorderen, 
te vervolgen uit hoofde van de waardigheid aan den post van Voorlezer 
verbonden’.168 Met andere woorden, normaal gesproken zouden de par-
nasiem iemand voor dit vergrijp ernstig straffen, maar omdat het hier 
de chazan betrof maakten ze hier geen werk van – de functie van voorle-
zer mocht naar de buitenwereld toe geen schade oplopen. Joseph moest 
wel in de vergadering zijn excuses aanbieden voor zijn gedrag en daarbij 
beloven dat hij voortaan de volle 30 gulden aan De Beneditty zou uitbe-
talen. Maar van zijn ‘extra inkomsten’ hoefde hij geen cent te retourne-
ren.
 Het conflict en de daarbij behorende boetedoening bij de parnasiem 
kwamen voor Joseph tijdens een treurige periode in zijn leven. Slechts 
een paar maanden eerder was namelijk zijn vader Isaac op 70-jarige 
leeftijd overleden. Isaac, over wie niet veel meer bekend is dan dat hij 
tenminste een groot deel van zijn leven in armoede moet hebben door-
gebracht, had het laatste halfjaar van zijn leven gewoond in het oude-
mannenhuis Mishenet Zequenim, waar ook zijn excentrieke vader 
Abraham en oom Joseph waren gestorven.169 In tegenstelling tot zijn va-
der was Isaac niet pro Deo begraven, maar in een graf van 15 gulden. 
Dat was ook het bedrag van het graf waarin twee jaar eerder zijn vrouw 
Mirjam Penha ter ruste was gelegd.
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 Joseph zou zijn ouders snel volgen: op 9 juli 1860 overleed de 43-jari-
ge chazan ‘onverwacht en bijna plotseling’, zoals het in de notulen van 
de parnasiemvergadering staat vermeld. De schok bij de gemeenteleden 
was groot. Joseph d’Oliveira’s ‘rijzige gestalte’ was bijzonder geliefd ge-
weest.170 Hij werd op Ouderkerk begraven in een f 50-graf (de hoogste 
categorie), nadat de ceremoniën rond zijn begrafenis ‘op de meest uit-
voerige wijze’ hadden plaatsgevonden.171

 Bovendien besloten de parnasiem om ter nagedachtenis aan hun 
voorzanger zowel een litho als een olieverfschilderij te laten maken. De 
litho werd vervaardigd door de lithografen Snoek en Sjouwerman.

Onder het portret staat de volgende in het Hebreeuws geschreven, 
beeldrijke tekst: ‘Twaalf jaar lang offerde hij onze offers / En op de vier-
de vastendag werd het licht van het huis duister / Want de dag daarop 
werd een tak van de olijfboom afgebroken / Maar de stem van het wee-
klaag wordt nog gehoord: Joseph Joseph... hij is er niet meer.’ De olijf-
boom staat hier niet alleen symbool voor de boom van het leven in het 
paradijs, maar ook voor de achternaam van de geliefde voorzanger.
 De destijds bekende Sefardische schilder Gabriel Haim Henriques de 
Castro maakte het olieverfschilderij. Het staat vandaag de dag tentoon-
gesteld in de permanente collectie van het Joods Historisch Museum.
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Joseph staat hier afgebeeld in de snoge, want zijn rechterhand rust op de 
teba, het verhoogde platform vanwaar de chazan de dienst leidt. Het is 
het oudst bekende portret van een lid van de familie Jessurun d’Oliveira. 
Ook van Josephs jongere broer Raphaël – die via hem een winterjas van 
Meil Sedaca had ontvangen – weten we overigens enigszins hoe hij er-
uit moet hebben gezien, al was de reden hiervoor minder respectabel. In 
1855 stond zijn signalement in het Algemeen Politieblad:

Gesignaleerde misdadigers: Raphaël Oliveira, geboren te Amsterdam, 
woonplaats Muiderstraat, oud 27 jaren, boekdrukker, lang 1.67 el, haar 
en wenkbr. zwart, oogen bruin, mond gewoon, neus en kin spits, baard 
zwart, aangezigt schraal, kleur bleek, Israëliet. Misdrijf: Mishandeling, 
ter zake waarvan hij bij vonnis der arrond.-regtbank te Amsterdam, dd. 6 
Dec. 1854, is veroordeeld tot 15 dagen cellulaire gevangenzetting en twee-
maal f 8 boete met de kosten. De officier van justitie te Amsterdam ver-
zoekt opsporing, aanhouding en berigt.172

Afgezien van de baard had de omschrijving van de uiterlijke kenmerken 
ook op Joseph van toepassing kunnen zijn.
 De achtergronden van het misdrijf waarvoor Josephs jongere broer 
was veroordeeld, zijn onbekend. Wel blijkt uit het opsporingsbericht 
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zelf dat de gestegen status van Joseph niet betekende dat zijn (armlas-
tige) familieleden zich vanaf nu alleen maar achtenswaardig gedroegen. 
Andersom gold niet dat de gemeente hun ineens met meer respect dan 
voorheen tegemoet trad. Josephs weduwe, Lea d’Oliveira-Cohen de La-
ra, kreeg drie maanden na het plotselinge overlijden van haar echtge-
noot al een forse aanvaring met de parnasiem. Ze moest voor 1 novem-
ber 1860 het huis van de voorzanger uit – niet zo vreemd, want de nieuw 
gekozen chazan had het recht om hierin te wonen. Maar Lea dacht hier 
anders over en vroeg om een iets langere overgangstijd voordat ze haar 
nieuwe woning zou betrekken. De reactie van de parnasiem was ken-
merkend voor de verhoudingen: ze weigerden het gesprek aan te gaan 
en stelden meteen een dwangmaatregel in. Als Lea niet voor 1 november 
het huis zou verlaten, zou het haar toegekende weduwepensioen niet 
meer worden uitgekeerd.173 Ze koos eieren voor haar geld.
 De ellende waarmee Lea in 1860 was geconfronteerd hield het daar-
opvolgende jaar niet op: negen maanden na de dood van haar man over-
leed ook haar zoon, de 16-jarige Isaac. En tot overmaat van ramp leek 
aan het einde van het jaar een zeer strenge winter aan te breken. Op 
14 november 1861 werd Amsterdam getroffen door een zware storm.174 
Die dag schreef Lea een nederig verzoek aan de parnasiem:

Weled. Heeren! De Ondergetekende, neemt bij deze de vrijheid UWel-
Ed. onderdanig te verzoeken haar voor de aankomende Winter met eeni-
gen Turf te assisteren, daar de ondersteuning door UWelEd. mij toege-
dacht niet toereikend is om twee personen [na het overlijden van haar 
zoon had ze nog één kind over, de 19-jarige Mirjam – jc] te onderhouden, 
en de toelagen die ik van verschillende personen ontving, bijna tot niets 
verminderd zijn, zoo dat ik bijna, zonder brood voor mij en mijne kind 
den Winter tegemoet ga. In de hoop dat UWelEd. zich mijnen toestand 
zult aantrekken, en mijn verzoek niet zult weigeren blijf ik met de meeste 
hoogachting en eerbied, UWelEd Dienaresse, De Wed. Oliveira.175

Lea’s verzoek werd afgewezen. Aan haar was nooit extra turf of subsi-
die toebedeeld, en er was volgens de parnasiem geen reden om dit beleid 
opeens te veranderen.176 Ze had zich maar te wenden tot de reguliere ar-
menkas.
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 77 jaar na de extreem koude winter van 1784 – waarin de uit een wel-
gesteld milieu afkomstige Abraham d’Oliveira voor het eerst afhankelijk 
werd van de bedeling – gebeurde tijdens de winter van 1861 dus nage-
noeg hetzelfde met de weduwe van de gerespecteerde voorzanger. De 
familie D’Oliveira was weer terug bij af.
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3  Dansen en slijpen, 1832-1886

De dansmeester van Frascati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De internationale carrière van Señor Oliveira

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amusement in de stad en in de mediene

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

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

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

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

Augustus 1863,
J. oliv eir a van Amsterdam99

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

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

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

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

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

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

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

 Zoals uit de achternaam van zijn bruid blijkt, was ook Joseph – net 
als Jacob – getrouwd met een meisje van Asjkenazische afkomst. Zij wa-
ren bepaald niet de enigen. Hoewel de Aktie Portugesia in de Tweede 
Wereldoorlog het tegengestelde zou beweren, waren in de tweede helft 
van de negentiende eeuw gemengde Sefardisch-Asjkenazische huwelij-
ken, zeker in de lagere klassen, eerder regel dan uitzondering. Van alle 
kinderen van dansmeester Abraham d’Oliveira trouwde alleen zijn oud-
ste zoon, violist Jacques, een Sefardisch meisje (Mirjam Carillon). De 
overige drie zoons en drie dochters vonden hun huwelijkspartner allen 
buiten de eigen Portugees-Joodse gemeente. Dat is ook niet zo gek. De 
kinderen van Abraham waren opgegroeid in de Rapenburgerstraat op 
nummer 151, waar het gezin jarenlang een verdieping had bewoond. Als 
we met de bevolkingsregisters nagaan van welke kerkelijke gezindten 
de buren van de D’Oliveira’s waren, dan blijkt dat tussen 1851 en 1853 
er in totaal 587 mensen op de nummers 141 t/m 151 hebben gewoond – 
een enorm aantal, waaruit de grootte van de gezinnen en het gebrek aan 
ruimte in de straat duidelijk blijkt.120 Van deze buren waren er slechts 
56 (9,5 procent) van Sefardische en maar liefst 464 (79 procent) van 
Asjkenazische afkomst.121 Onder deze laatste groep bevond zich de fa-
milie van de ultraorthodoxe voorzitter van het Nederlands Israëlie-
tisch Seminarium, de bankier Meyer Lehren (1793-1861), die samen met 
zijn al even orthodoxe broers Zwi Hirsch en Akiba een machtige po-
sitie binnen de Asjkenazische gemeenschap van Amsterdam innam. 
Zijn woning, twee huizen naast het pand dat gedeeltelijk door Abraham 
d’Oliveira en zijn familie werd bewoond, stond vol met Talmoedische 
geschriften en diende als huissjoel voor seminariestudenten.122 Hoewel 
de kinderen D’Oliveira zelf nog naar een Sefardische school gingen, 
groeiden ze dus op in een grotendeels Asjkenazische omgeving.
 Net zoals zijn vader Abraham stond Joseph met beide benen in de 
Amsterdamse uitgaanswereld. Hij bleef jarenlang de grote bals mas-
qués in Frascati leiden, die onverminderd populair bleven. Daarnaast 
was hij actief in het Joodse culturele verenigingsleven van die tijd. Van-
af de jaren 1860 schoten de amateurtoneel- en muziekgezelschappen, 



149

met namen als ‘Nut Zij Ons Doel’, ‘Vriendenclub’ en ‘Ernst en Luim’, 
als paddenstoelen uit de grond.123 Ze bestonden veelal uit Joodse arbei-
ders en middenstanders die een zaaltje afhuurden, een toneelvoorstel-
ling opvoerden en de avond afsloten met een ‘geanimeerd bal’. Joseph 
nam uiteraard altijd de baldirectie op zich, maar was ook in te zetten 
als regisseur of orkestleider. Het in 1865 opgerichte Nieuw Israëlietisch 
Weekblad (ni w) stond vol met zonder uitzondering lovende verslagen 
van opvoeringen van deze Joodse dilettantengenootschapjes; amateurs 
moest je nu eenmaal niet bekritiseren, maar prijzen voor hun inzet.
 De enige keer dat het weekblad wel een lichte kritische noot plaats-
te bij een opvoering waarbij dansmeester Joseph d’Oliveira was betrok-
ken, had niets te maken met het vertoonde spel. In 1876 organiseerde 
de Joodse vereniging Kunst en Vriendschap een groot, vierdaags zang-
concours en festival voor 23 zangverenigingen uit het hele land, inclu-
sief een groot bal onder leiding van Joseph d’Oliveira in het Paleis voor 
Volksvlijt. Het feest begon op vrijdagavond 23 juni, terwijl het concours 
zelf op zaterdag werd gehouden. Gelijktijdig aan de sabbat dus – een op 
zijn minst onhandige planning. Dat vond het ni w  ook, maar de toch zo 
conservatieve krant was in het verslag van het succesvolle festival op-
merkelijk vergevingsgezind: er was waarschijnlijk sprake van een dom 
misverstand geweest, dat op korte termijn niet meer terug te draaien 
was.124 In plaats van te klagen had de hoofdredactie van de krant blijk-
baar besloten dat het beter was om de sabbatschending slechts in een 
bijzin te noemen, en verder de aandacht te vestigen op al het moois dat 
wél had plaatsgevonden.
 Maar twee jaar later kwam het opgekropte ongenoegen toch tot ui-
ting. Kunst en Vriendschap was in 1878 namelijk opnieuw van plan een 
groot concours te organiseren zonder rekening te houden met de sab-
batrust. Geschrokken deed het ni w  nu wél gedetailleerd verslag van 
wat er op zaterdag 24 juni 1876 was gebeurd. Het weekblad concludeer-
de dat ‘de sabbatrust dien dag in de kom der Amsterdamsche Joodsche 
gemeente was gesmoord’.125 Dat de zangvereniging dit keer opnieuw 
van plan was de sabbatrust aan haar laars te lappen, was ten strengste te 
veroordelen.
 Kunst en Vriendschap trok zich weinig van de scherpe kritiek aan; het 
concours ging opnieuw gewoon door, alsof er niets aan de hand was. 
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Dit voorval is een goede illustratie van een omslag in het beleven van de 
Joodse religie, die omstreeks 1870 in Nederland een nieuwe dynamiek 
kreeg. Door de ontwikkeling van de emancipatie en integratie van de Jo-
den in Nederland en het ontbreken van charismatische religieus leiders 
trad er langzaam een proces van secularisering in werking. Joden wer-
den steeds meer opgenomen in het algemene economische leven, waar-
door het voor hen steeds ingewikkelder werd om zich te houden aan al-
le religieuze voorschriften.126 In tegenstelling tot de eerste helft van de 
eeuw – toen het ondenkbaar was dat een Joodse vereniging de sabbat 
niet in acht zou nemen – was het in de jaren 1870 niet meer vanzelfspre-
kend dat alle Joden zich strikt aan de halacha (de Joodse wetten) hielden.
 Er zijn geen redenen om aan te nemen dat Joseph en Jacob d’Oliveira 
in deze secularisering meegingen. Joseph dirigeerde weliswaar het bal 
van het Kunst en Vriendschap-concours, maar dit bal werd gehouden 
op zondagavond. Zoals gezegd blijkt uit de boeken van de pig dat hij 
een echte snogeiro was, die vrijwillig bijdroeg aan collectes ten bate van 
de gemeente. Dat kon van Jacob niet worden gezegd, maar vanaf zijn te-
rugkomst in Amsterdam ging ook hij weer naar snoge. Op 31 mei 1874, 
ruim elf jaar na zijn gemeentelijk huwelijk in Harderwijk, werd zelfs in 
de snoge het kerkelijk huwelijk tussen hem en Marianna Vreeland vol-
trokken. Hij ging in die periode ook finta betalen. In tegenstelling tot 
vroeger tijden, toen de parnasiem een schimmige verdeelsleutel han-
teerden bij het bepalen van de te betalen belastingen, was het in de twee-
de helft van de negentiende eeuw volkomen duidelijk hoeveel een lid 
moest betalen: 0,5 procent van zijn jaarsalaris. Aangezien Jacob meestal 
6 en Joseph 8 gulden betaalde, kunnen we hun jaarsalarissen bepalen op 
respectievelijk ongeveer 1200 en 1600 gulden.127 Zeker in het geval van 
Jacob, die een omvangrijk gezin te onderhouden had, was dat bedrag ei-
genlijk te laag om van rond te komen. Enkele jaren na zijn toetreding als 
betalend lid werd hij dan ook weer van de ledenlijst afgehaald, om enige 
tijd later toch weer toe te treden. Hij zat in hetzelfde schuitje als zijn ver-
re voorvader, Moseh d’Oliveira, die twee eeuwen terug óók voortduren-
de schipperde tussen betalend of niet-betalend gemeentelid zijn.
 In 1876 ging Jacob gedurende de zomermaanden weer alle kermissen 
in het land af om op treden. Dit keer niet met zijn hele familie – die bleef 
in Amsterdam –, maar ook weer niet in zijn eentje. Hij trad namelijk op 
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met zijn hondje Norma, ‘dat kaart en domino speelt, aftrekt en verme-
nigvuldigt’.128 Voor 49 cent zat je al op de eerste rij om de kunstjes van 
het gedresseerde dier te bewonderen; kinderen hoefden slechts 25 cent 
te betalen. Net zoals in zijn vorige kermisbanen als fotograaf en komiek 
werd Jacob niet rijk als hondendresseur – hij hield er dan ook snel weer 
mee op. Er was in de jaren 1870 namelijk nog een ander beroep waarop 
Jacob zich ging toeleggen, en met hem vele andere Joden in zijn omge-
ving. Het zou niet lang duren voordat dit beroep ‘het vak’ zou worden 
genoemd – het diamantvak. Hierin waren namelijk wél gouden bergen 
te verdienen.

Het vak, de Kapers en een Amsterdamsche kinderroof

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

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

 Maar dat was nog niets vergeleken met wat de Amsterdamse dia-
mantindustrie te wachten stond. Vlak nadat rond 1865 de bloeitijd leek 
te zijn opgehouden – de aanvoer uit Brazilië stokte en oorlogen binnen 
en buiten Europa zorgden voor onzekere handelsbetrekkingen – wer-
den in Zuid-Afrika bij Kimberley nieuwe diamantvelden ontdekt. De 
Braziliaanse mijnen verbleekten bij de omvang van deze nieuwe schat. 
De toestroom van ruwe diamant was dus voorlopig verzekerd, en de 
Frans-Duitse Oorlog van 1870-1871 zorgde ervoor dat Parijs als concur-
rerend diamantcentrum een slag kreeg toegebracht.131 Vanaf de winter 
van 1870, toen de eerste zending van Zuid-Afrikaanse ruwe diamant in 
Amsterdam aankwam, kon het niet meer op. Ineens kwam de Amster-
damse diamantindustrie vele handen tekort. Diamantslijpers konden 
bij hun werkgevers, de juweliers, exorbitant hoge lonen bedingen. Een-
voudige arbeiders in de diamantfabrieken verdienden gemakkelijk 100 
gulden per week en kregen soms zelfs cadeaus als ze bleven werken.132 
De legendarische ‘Kaapse tijd’ was begonnen; een ware diamantstroom 
spoelde door de stad.
 In economisch florerende tijden wil iedereen wel een graantje mee-
pikken van de winsten. Diamantbewerkers die in de teruggang van de 
jaren zestig het vak de rug hadden toegekeerd, wisten niet hoe snel ze 
weer aan het werk moesten gaan. Ze namen familieleden mee, die ze ra-
zendsnel onderwezen in het ambacht. Dat deze haastige opleiding nog-
al eens ten koste ging van de kwaliteit van de geslepen diamant, maakte 
niet uit: ‘Als het maar blinkt’ was een veelgehoorde opmerking. Maar al 
heel snel kregen de diamantbewerkers door dat een ongecontroleerde 
toestroom van leerlingen – en dus toekomstige concurrenten – niet in 
hun voordeel zou werken. De verschillende geledingen binnen het vak 
– diamantklovers, -snijders, -slijpers en -verstellers – richtten vakver-
enigingen op die de leerlingenstroom reguleerden.133 Leerlingen werden 
slechts in zeer beperkte mate aangenomen, waardoor logischerwijze 
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vooral jongens uit de directe omgeving van een senior diamantslijper 
kans hadden op een opleidingsplek. Zo was het mogelijk dat de dia-
mantbranche – ondanks de oprichting van een enkele ‘christenslijperij’ 
– grotendeels een Joodse aangelegenheid bleef. Ook volgde hieruit dat 
een jonge jongen die als leerling toch tot het diamantvak werd toegela-
ten zijn geluk niet op kon. Hij moest sterk in zijn schoenen staan om de 
plotselinge weelde te kunnen dragen.
 In zijn klassieke dissertatie De diamantbewerkers van Amsterdam uit 
1936 vergeleek de socioloog Henri Heertje de jonge, vaak ongetrouwde 
diamantslijpers en hun leerlingen met de ‘ow’ers’ uit de Eerste Wereld-
oorlog: smokkelaars die vanwege de neutraliteit van Nederland plotse-
ling enorme ow (oorlogswinsten) behaalden en die erom bekendston-
den hun geld op luidruchtige wijze over de balk te smijten.134 Als Heertje 
zijn proefschrift in onze tijd had geschreven, had hij de jonge diamant-
bewerkers misschien wel vergeleken met snel rijk geworden Afro-
Amerikaanse rappers of basketballers uit achterstandswijken, die hun 
miljoenen zo snel mogelijk aan de meest protserige huizen, auto’s en ju-
welen spenderen.
 In het Amsterdam van de eerste helft van de jaren zeventig lieten de 
door de Kaapse tijd snel vermogend geworden diamantbewerkers (‘Ka-
pers’) zich ook gelden. ‘Het geld moest weg, en ging weg aan de meest 
smakelooze, wanstaltige dingen,’ schreef vakbondsbestuurder Henri 
Polak ruim twintig jaar later over de koopwoede van de nieuwe rijken.135 
Ze aten kievitseieren, kochten kostbare piano’s zonder erop te kunnen 
spelen en dosten zich uit in dure kleren- en juwelencombinaties die net 
niet bij elkaar pasten. Drankgebruik, gokken en onzedelijk gedrag wa-
ren aan de orde van de dag.136 Natuurlijk gold dit niet voor alle Kapers: 
velen van hen legden hun geld opzij voor mindere tijden, werkten zich 
op in de diamantwereld en gingen naar de bibliotheek in plaats van naar 
het café. Zij voldeden allerminst aan het stereotiepe beeld van de Joodse 
patser, dat ook in Nederland welbekend en veelgebruikt was.137 Maar het 
is niet voor niets dat over de jonge, veelal vrijgezelle en plotseling steen-
rijke diamantbewerkers de wildste verhalen de ronde deden.
 Ook in de familie D’Oliveira zien we rond het begin van de Kaapse 
tijd diamantbewerkers verschijnen. De eersten kwamen niet voort uit 
het gezin van dansmeester Abraham d’Oliveira, maar uit dat van zijn 



154

jongere broer Elias (geboren in 1820), die een bestaan als kleermaker 
had opgebouwd en een huishouden met negen kinderen onderhield in 
de Nieuwe Kerkstraat. Anders dan de familie van Abraham gingen deze 
kinderen niet de amusementswereld in, maar kozen ze in het spoor van 
hun vader voor ouderwetse ambachten; Elias’ oudste zoon ging bijvoor-
beeld bij zijn vader in de leer als kleermaker en enkele dochters verdien-
den de kost als naaister – een veelvoorkomend beroep voor ongetrouw-
de Joodse vrouwen.138 Elias’ tweede zoon, Abraham (geboren in 1854), 
ging niet de textiel in, maar de diamant. Op het moment dat de Kaapse 
tijd aanbrak, in het begin van 1871, was hij zestien jaar oud. Hij had zijn 
opleiding als diamantslijper toen al achter de rug en moet dus in kor-
te tijd veel hebben verdiend. Waar hij zijn loon aan uitgaf is onbekend, 
maar het lijkt er niet op dat hij geld opzijlegde als appeltje voor de dorst. 
Vlak na het hoogtepunt van de diamantenhausse, in 1873, vertrok deze 
Abraham namelijk plotseling naar Parijs.
 In de jaren vijftig en zestig was geprobeerd om in Parijs een eigen di-
amantnijverheid op te zetten; veel Nederlandse diamantslijpers hadden 
destijds zelfs de overstap naar de Franse hoofdstad gemaakt.139 Maar de 
Frans-Duitse Oorlog van 1870-1871 had roet in het eten gegooid, en de 
meeste Nederlanders keerden al snel weer terug, zeker toen in Neder-
land plotseling zoveel werkgelegenheid ontstond. De diamantnijver-
heid kwam dus in Parijs nooit van de grond. De diamanthandel bleef er 
wel bestaan, evenals een bloeiende Joodse gemeenschap die was gecon-
centreerd in de oude stadswijk Le Marais. Waarschijnlijk had de toen 
19-jarige Abraham kleurrijke verhalen over Parijs gehoord van terugge-
keerde collega’s en dacht hij in de overgebleven diamanthandel van bete-
kenis te kunnen zijn. De Jiddische uitdrukking lebn vi got in Frankraykh 
(leven als God in Frankrijk) moet de jonge Kaper hebben aangespro-
ken.140

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

 Een maand na de verklaring van onvermogen kondigde de arrondis-
sementsrechtbank in Amsterdam de scheiding van tafel en bed af.147 
De drie kinderen van Abraham en Sophie – in 1878 was zoon Salomon 
(roepnaam: Simon) geboren – werden door de rechter aan de zorgen 
van moeder Sophie toegewezen.
 Abraham zou nog veel dieper vallen. Terug in Amsterdam ondernam 
hij verwoede pogingen om zijn kinderen weer zien, maar Sophie Kool 
deed alles wat ze kon om hen bij haar ex-echtgenoot weg te houden. Ze 
trok haar zoontjes meisjeskleren aan en liet hen door kennissen of zelfs 
politieagenten naar een privéschooltje op de Nieuwmarkt brengen.148 
Hebben we hier te maken met een paranoïde geest, of had Sophie Kool 
gegronde reden om extra voorzichtig op haar kinderen te zijn?
 Dat laatste was het geval. Op 19 november 1880 trok Abraham sa-
men met zijn zussen Rebecca en Sophia, en met Sophia’s vriend – de 
18-jarige diamantslijper Isaac Mendes – aan de bel bij het schooltje. Wat 
zich hierna afspeelde lijkt op het script van een middelmatige actiefilm, 
maar was niets minder dan een waargebeurd familiedrama. Abraham 
schreeuwde tegen de onderwijzeres: ‘Waar heb je mijn kinderen? Mijn 



157

kinderen moet ik hebben, anders zal ik je vermoorden!’ Vervolgens 
drong hij met zijn handlangers het schooltje in, waarna Isaac Mendes 
de deur van een lokaal in trapte. Hij wist blijkbaar waar hij moest zijn, 
want in dit lokaal bevond zich Joost d’Oliveira, Abrahams tweede zoon, 
die toen drieënhalf jaar oud was. Abraham wikkelde hem in een blauwe 
doek en sprintte naar buiten. Daar stond een koets klaar om hen mee te 
nemen. Maar de onderwijzeres liet zich niet onbetuigd: ze schreeuw-
de moord en brand. Met succes, want gealarmeerde omstanders op het 
plein snelden toe, kwamen in actie en overmeesterden Abraham cum 
suis. In plaats van naar de woning van Abraham reden ze de koets linea 
recta naar het politiebureau om de ontvoerders af te leveren.149

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

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

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

 Sommigen mochten dan kritiek hebben op de plotselinge toestroom 
van diamantbewerkers naar de Amsterdamse concert- en theaterzalen, 
de amusementsbranche plukte wel de vruchten van de nieuw ontstane 
dynamiek in de diamantindustrie. Bovendien beleefden de diamant-
bewerkers het theater niet alleen op een passieve manier, maar waren 
ze ook zeer actief in de vele Amsterdamse dilettantengezelschappen. 
Hierin werd met familie en vrienden uit het diamantvak gerepeteerd 
en opgetreden. Er heerste hevige concurrentie tussen de verschillende 
groepen. Henri Polak beschreef bijvoorbeeld dat zangclub Oefening 
neerkeek op Kunst en Vriendschap – het gezelschap waarin dansmees-
ter Joseph d’Oliveira actief was –, terwijl Kunst en Vriendschap op zijn 
beurt de vereniging Zanglust verachtte.162 Maar er heerste ook onder-
linge solidariteit: in de eerste jaren na de oprichting van de Algemeene 
Nederlandsche Diamantbewerkers Bond (1894) – waarop in het volgen-
de hoofdstuk verder zal worden ingegaan – organiseerden de toneel- en 
zangclubjes regelmatig benefietavonden voor werkloze of stakende dia-
mantbewerkers.
 Gezien de overlap die er bestond tussen de diamant- en de amuse-
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mentsbranche is het niet zo verwonderlijk dat de voormalige Kaper 
Abraham d’Oliveira na zijn veroordeling in contact kwam met Fanny Ja-
cob, een uit een Asjkenazische muzikantenfamilie afkomstig meisje dat 
zelf ook graag op de planken stond.163 Nadat zijn scheiding van Sophie 
Kool eindelijk officieel was geworden – de procedure had in totaal vijf 
jaar geduurd –, trouwde hij in 1886 met Fanny. Abrahams familie zal blij 
zijn geweest dat het toch nog goed kwam met de diamantslijper.
 Desalniettemin zal het huwelijksfeest niet zo groot zijn geweest als 
dat van een jaar eerder, toen Abrahams jongere broer – en tevens col-
lega – Raphaël d’Oliveira trouwde. Ook hij huwde een meisje uit een 
echte amusementsfamilie – een familie die we intussen al beter hebben 
leren kennen. Raphaël trouwde namelijk met zijn achternichtje: Grietje 
d’Oliveira, de in Harderwijk geboren, inmiddels 17-jarige dochter van 
Jacob d’Oliveira. Hun bruiloft moet hebben geleid tot een ware familie-
reünie, waarbij de ‘ambachtelijke tak’ van de familie zich van zijn bes-
te kant kon laten zien. Met een beetje fantasie kunnen we ons voorstel-
len dat Raphaëls vader en oudste broer – beiden kleermaker – de witte 
bruidsjurk maakten, de zusjes van Raphaël een mooie nieuwe talliet (ge-
bedskleed dat onder andere werd gedragen tijdens de huwelijksceremo-
nie) naaiden en ex-Kaper Abraham er samen met zijn broer op uittrok 
om bij een juwelier trouwringen uit te kiezen. Maar ook de ‘amusement-
stak’ moet zich niet onbetuigd hebben gelaten. De leden van die kant 
van de familie zorgden ervoor dat het feest zelf een succes werd: Griet-
jes broers en zussen voerden toneelstukjes op die ze al sinds hun kinder-
tijd kenden, haar vader Jacob trakteerde de aanwezigen op enkele goede 
grappen, en oom Joseph ten slotte leidde het afsluitende bal met trefze-
kere hand. Succes verzekerd.
 Een klein jaar later, op 6 februari 1886, kregen Grietje en Raphaël hun 
eerste kind: Abraham Elia (roepnaam: Eli). In hem werden de ambach-
telijke en creatieve kwaliteiten van beide familietakken verenigd. De we-
reld waarin hij werd geboren was een totaal andere dan die van zijn oud-
oom Abraham d’Oliveira, de dansmeester met wie dit hoofdstuk begon. 
De Industriële Revolutie was in volle gang en bood nieuwe kansen, de 
drukpersen maakten overuren om kranten en boeken in massale opla-
gen te drukken, en nieuwe ideologieën en bewegingen stonden klaar om 
de arbeiders te verheffen en te verenigen. Maar de verhouding tussen 
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het gros van de Portugese Joden en hun weinig vitale gemeente was in 
de negentiende eeuw niet fundamenteel gewijzigd. Dat zou in de twin-
tigste eeuw wel anders worden.
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4  Losmaken en vasthouden, 1886-1934

Een andere Sefardische familiegeschiedenis

De diamant-nijvere wildebrassen hadden den gouden tijd der kaap nu 
ettelijke jaren achter zich. Hun uiterlijke emancipatie was van een zege-
vierende stuwing geweest, had Dortendam [= Amsterdam] een andere 
sfeer, een andere kleur gebracht, had het op zijn kop gezet en warm over-
weldigd. De negotie-jood was er het taaie, oude verzworven type gewor-
den, dat stilletjes aan het wegdunnen was. Heel Dortendams gezinsrijk 
jodendom was kaapsch en had er de breede, onbeschaafd-vergulde allure 
van. Alleen de allerjongste generatie, die nog op de banken zat, was door 
het burgerlijk-beschaafder contact der dure, betere scholen verzorgder 
van uiterlijk en fijner van wezen geworden en tot dieper intellectualiteit 
aan het omgroeien. Hààr jongens werden de latere jong-joodsche dok-
ters en advocaten, die, intellectueel en physiek, de tweede diepe splitsing 
onder de Dortendamsche joden zouden brengen.1

Deze passage komt uit een bijzonder boek: Het geslacht der Santeljano’s, 
tussen 1908 en 1928 geschreven door Joost Mendes, een pseudoniem 
van Emanuel Querido. Het is een tiendelig, in totaal achthonderd pa-
gina’s tellend epos dat het midden houdt tussen een contemporaine ge-
schiedenis van Amsterdam en een vileine sleutelroman. Tegelijkertijd 
is het een Sefardische familiegeschiedenis. Het geslacht der Santeljano’s 
beschrijft enkele generaties van de armlastige familie Querido, die zich 
eind negentiende eeuw via de diamantslijperij opwerkte en grote be-
kendheid verkreeg door twee literair aangelegde zonen: Israël Querido 
(1872-1932, ‘Ko’ in het boek), door veel tijdgenoten gezien als de belang-
rijkste schrijver en literatuurcriticus van het land, en Emanuel Querido 
zelf (1871-1943, ‘Daan’ in het boek), de auteur, die in de eerste plaats een 
invloedrijk uitgever was.
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 Niet alleen gaat het in het boek over de complexe verhouding tussen 
beide broers, maar ook over grotere thema’s in de periode 1876-1913, 
zoals de emancipatie en verheffing van de Joodse bevolking van Am-
sterdam (zie het begincitaat), de komst van een goed georganiseerde 
vakbeweging en de aantrekkingskracht van het socialisme. Deze ont-
wikkelingen zouden samen leiden tot de secularisering van een substan-
tieel deel van de Sefardische bevolkingsgroep, waardoor de verhouding 
tussen bestuur en geestelijke leiding van de Portugees-Israëlietische 
Gemeente en haar leden voorgoed veranderde. Hoewel het boek door 
het zelfs voor die tijd gezwollen proza allerminst een bestseller was – 
het werd vooral interessant gevonden door op sensatie beluste literair 
insiders, die smulden van de ‘afrekening’ van Emanuel Querido met 
zijn destijds veel beroemdere broer –, is het voor de geschiedenis van de 
Portugese Joden in Nederland uniek en van grote betekenis. Emanuel 
Querido deed tussen de bijvoeglijke naamwoorden door regelmatig be-
langwekkende observaties – zoals die in het begincitaat over twee be-
slissende splitsingen binnen de Joodse gemeenschap –, die door de his-
toriografie nauwelijks zijn opgemerkt. Dat de schrijver op verzoek van 
de Amsterdamse gemeentearchivaris een 72 pagina’s tellende, tot het 
jaar 1960 geheim te houden appendix maakte met daarin de werkelij-
ke namen van alle in het boek voorkomende personen, doet die beteke-
nis alleen maar toenemen.2 Voor een beter begrip van de veranderingen 
binnen de familie D’Oliveira is het dan ook van belang om stil te staan 
bij deze curieuze romancyclus; hoewel ze iets jonger waren, kregen de in 
1886 geboren Abraham Elia (Eli) d’Oliveira en zijn jongere broer Jacob 
te maken met hetzelfde soort problemen als Daan en Ko Santeljano. Bo-
vendien is het intrigerend om te zien hoeveel parallellen er tussen beide 
broederparen bestonden, en hoezeer hun beider ontwikkeling overeen-
kwam.

De eerste twee delen van Het geslacht der Santeljano’s hebben de vader 
van Ko en Daan, Mordechai Santeljano, als hoofdfiguur. Deze diamant-
slijper – gemodelleerd naar Aron Querido, de vader van Emanuel en Is-
raël – is het prototype van een vurige Portugese Jood, die zich als een 
van de eersten van zijn generatie probeert los te breken uit het naar bin-
nen gekeerde milieu waarin hij is opgegroeid. Hij is een van de diamant-
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slijpers die in de jaren zeventig van de negentiende eeuw voor het eerst 
buiten de vertrouwde Joodse buurt gaan wonen en zich vestigen in de 
destijds nog door weilanden omgeven Roetersstraat. Dat is aanvanke-
lijk een bevrijding voor de individualistisch ingestelde Mordechai; de 
beklemmende sociale controle van familie, rabbijn en gemeente is er 
veel minder groot dan hij gewend was. Toch kan hij zich niet losmaken 
van zijn milieu. Op zaterdagen wordt hij verwacht in ‘de Kelder’, het on-
derhuis van zijn moeder op de Weesperstraat waar wekelijks de hele fa-
milie bijeenkomt om te roddelen over gemeenteleden die hebben ver-
zaakt naar de snoge te gaan, of over ander schandelijk gedrag dat er is 
vertoond: ‘– Heb jullie ’t ook gehoord [...], de zoon van David Casuto 
het zich late doope... heb jullie daar niks van gehoord?... De heele snoge 
was ’r vol van...’3

 Mordechai wordt door zijn familie niet begrepen. Hij heeft een heilig 
ontzag voor de Joodse mystiek en tradities, bijna net zoveel als zijn vro-
me vrouw Lea Fentura, alleen is hij in het dagelijks leven niet streng in de 
leer; hij is geen ‘synagoge-Jood’.4 Bovendien is hij een verwoed lezer van 
(niet-Joodse) romantische verhalen en reisbeschrijvingen en gaat hij in 
zijn nieuwe wijk regelmatig met christenen om. Dat maakt hem een ge-
makkelijk doelwit voor zijn familieleden – als er niemand uit andere fa-
milies voorhanden is, is Mordechai zelf de kop-van-jut. En dan gaat het 
meestal niet eens om zijn eigen gedrag, maar vooral om dat van zijn kin-
deren, ‘vrotte gojiems’5 die nog veel minder dan hun vader van plan zijn 
zich te houden aan de familietradities en die van de Portugese gemeen-
te. Voor hun verderfelijke houding wordt niemand anders dan Morde-
chai verantwoordelijk gesteld. Hij krijgt het hoe langer hoe zwaarder, 
en uiteindelijk zal de spagaat waarin deze tussenfiguur verkeert – tussen 
traditie en vernieuwing, tussen de bekrompen blik naar binnen en een 
open blik naar buiten – zijn ondergang worden.
 Mordechais zonen Daan en Ko Santeljano, de ‘vrotte gojiems’, staan 
op het eerste gezicht minder dubbelzinnig tegenover hun afkomst. Ze 
zijn beiden geboren in het begin van de jaren 1870, net op het moment 
dus dat zich grote veranderingen in Amsterdam voordeden. De stad 
raakte bevangen door een enorme dynamiek en de verhoudingen tussen 
economische klassen, buurten en bevolkingsgroepen wijzigden zich in-
grijpend. Dat had een aantal oorzaken. Door het succes van de Kaapse 
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tijd kreeg voor het eerst sinds de Emancipatie van 1796 een grote groep 
Joodse arbeiders een significant beter economisch bestaan. Tegelijker-
tijd rukte vanuit het buitenland het socialisme op, liet een populaire, 
controversiële schrijver als Multatuli (1820-1887) zien dat het mogelijk 
was om met succes tegen het gezag van de elite in te gaan en zette de 
evolutieleer van Darwin vraagtekens bij tot voor kort vaststaande religi-
euze aannames. Deze ontwikkelingen leidden ertoe dat een nieuwe ge-
neratie van Joodse diamantbewerkerszonen niet meer klakkeloos over-
nam wat de rabbijnen en parnasiem hun voorhielden.6

 Daan en Ko behoren tot de eersten van hun generatie die bevangen 
raken door de nieuwe denkbeelden. Als jonge leerling-diamantslijpers 
verzetten ze zich ‘tegen “de kelder”, tegen de straat, tegen heel de buurt’7 
en minachten ze het gezag. Dit verzet krijgt zijn apotheose in de pas-
sage waarin de tieners zich moeten melden bij de chacham8 van de Por-
tugees-Israëlietische Gemeente; Daan en Ko werden gezien als voor-
lopers, die alle andere jongens van de kehila (gemeente) aanstaken met 
hun onvrome praatjes – alleen een persoonlijk onderhoud met de stren-
ge geestelijk leider zou hen nog op het rechte spoor kunnen brengen. De 
opperrabbijn spreekt de jongens streng toe en dreigt ze te verbannen uit 
de Portugese gemeente als ze hun gedrag niet zullen veranderen: ‘Wij 
zegene uw huwelijk niet meer in, besnije uw zone niet, heilige ze niet 
meer bij hun joodsche meerderjarigheid, begrave u niet...’9

 Een dergelijke preek van de opperrabbijn zou in het verleden jonge 
Portugese Joden doen sidderen van vrees. Besnijdenis, huwelijk en be-
grafenis zijn nu eenmaal de basisbestanddelen van een Joodse identiteit; 
niet voor niets gingen in het verleden de meeste Portugese Joden diep 
door het stof als ze in de ban waren gedaan. Maar de tijden zijn veran-
derd. Daan en Ko durven tegen de strenge woorden in te gaan. Als God 
bestond, zeggen ze, zou het er anders uitzien op aarde. Hij zou alle men-
sen evenzeer liefhebben, en niet arme sloebers in krottenwijken laten 
verhongeren terwijl de rijken baden in weelde. De gebroeders Santelja-
no erkennen geen God die onzichtbaar is.10

 De opperrabbijn kan zijn woede niet bedwingen en schopt de jongens 
de bestuurskamer uit. Daan en Ko zijn ‘los’. Ze zijn ontsnapt aan de be-
klemmende klauwen van ‘de kelder’, synagoge en gemeente, en zullen 
er alles aan doen om zich op te werken tot gerespecteerde, ontwikkel-
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de Nederlanders, zo blijkt uit de ambitieuze woorden van Ko: ‘Jij en ik, 
Daan, zúllen er komen... jij en ik zúllen omhoog... We zijn nou nog gore, 
dadelijke afstammelingetjes van het verachte, domme gild der kapers en 
zelf nog kapertjes in de beoefening van dit vak... Maar jij en ik, man, we 
zúllen er uit...’11

 Dat er geen officiële banden met de gemeente meer zijn, wil natuur-
lijk niet zeggen dat de Portugees-Joodse afkomst van Daan en Ko zo-
maar vervlogen is, als een jas die je kunt uittrekken. De broers blijven 
Joden, voor zichzelf én voor hun omgeving. De voorbeelden in het ver-
volg van de Santeljano’s zijn legio. Hoewel Ko geen enkele binding meer 
heeft met het geloof, kan hij op weemoedige momenten terugverlangen 
naar de door honderden kaarsen opgelichte vrijdagavondsnoge, of naar 
de ceremonieën tijdens de Hoge Feesten in het najaar.12 Met zijn verloof-
de maakt hij nostalgische wandelingen door de oude, door en door ver-
pauperde Jodenbuurt, en als succesvol schrijver wordt hij omringd door 
veel Joodse kunstenaars en collega-schrijvers die zich eveneens hebben 
ontworsteld uit hun diamantbewerkersmilieu, maar er nog steeds via al-
lerlei ketenen aan verbonden zijn.13 Ook moet Ko als autodidact, pro-
letariër en ‘onbeschaafd joodje’ opboksen tegen de literaire elite, die 
hem en zijn boeken aanvankelijk niet ziet staan – totdat hij een realisti-
sche roman schrijft die zich afspeelt in de hem zo bekende diamantbe-
werkerswereld.14 En hij blijft gewoon dezelfde problemen houden met 
zijn melkboer, die steevast tegen de buurt schande spreekt van Ko’s ‘Jan 
Steensche jodehuishouwe’ dat hem nog geld schuldig is – daar verandert 
een uitschrijving bij de Portugees-Joodse gemeente niets aan.15 Hoezeer 
ze ook hun best doen, Daan en Ko Santeljano zullen hun hele leven Por-
tugese Joden blijven, of ze willen of niet.

De jeugd van een post-Kaapse diamantbewerkerszoon

Natuurlijk is Het geslacht der Santeljano’s een geromantiseerde familie-
geschiedenis. Een aantal personen en lotgevallen is verzonnen; in tegen-
stelling tot de werkelijkheid hebben de broers in het boek bijvoorbeeld 
een zusje, en sterft Daan eerder dan Ko. Ook sommige specifieke ge-
beurtenissen zullen door de auteur hier en daar sterker of juist zwak-
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ker zijn aangezet als dat het verhaal ten goede kwam. De beschrijving 
van de scène op het Portugese rabbinaat is – als die al heeft plaatsgevon-
den – hiervan een goed voorbeeld.16 Bovendien verslechterde de verhou-
ding tussen Emanuel en Israël sterk in de loop van de twintig jaren die 
de publicatie van de cyclus in beslag nam – de extreme karakterisering 
van Ko Santeljano als egocentrische, narcistische persoonlijkheid was 
hiervan een gevolg. Dat neemt niet weg dat Het geslacht der Santeljano’s 
de pretentie had om een zo waarheidsgetrouw mogelijk (macro)histo-
risch verhaal door de familiegeschiedenis heen te vlechten – niet voor 
niets zijn deze specifieke passages in 1955 opnieuw uitgegeven onder de 
titel Herinnering aan een stad 17 – en om de secularisering en emancipa-
tiestrijd van een generatie van post-Kaapse Joodse diamantbewerkers-
zonen te beschrijven. Op die manier staan Daan en Ko Santeljano niet 
alleen voor Emanuel en Israël Querido, maar ook voor al die andere di-
amantbewerkerszonen die zich probeerden te ontworstelen aan het tra-
ditionele, behoudende Joodse milieu van hun jeugd.
 Hoewel ruim vijftien jaar jonger, behoorden ook Eli d’Oliveira en 
zijn jongere broers Jacob en Jacques (respectievelijk in 1888 en 1890 
geboren) tot deze eerste ‘post-Kaapse generatie’. Zoals we in het vori-
ge hoofdstuk zagen, was hun oom Abraham een echte Kaper geweest, 
en vader Raphaël behoorde eveneens tot de groep van diamantslijpers 
die de in het begincitaat verwoorde ‘eerste splitsing’ binnen de Am-
sterdamse Joodse gemeenschap had voortgebracht. Net als Mordechai 
Santeljano/Aron Querido verschafte ‘het vak’ Abraham en Raphaël de 
mogelijkheid om de oude Jodenbuurt te verruilen voor een nieuw stads-
deel, namelijk De Pijp. Jammer genoeg heeft Raphaël in zijn 61-jarige le-
ven (1861-1922) niet veel nagelaten, waardoor hij, meer dan zijn (in het 
vorige hoofdstuk beschreven) oudere broer Abraham met diens huwe-
lijkse en juridische perikelen, een schimmige figuur blijft. Wel weten we 
dat hij zijn opleiding had genoten aan de Portugees-Israëlitische gods-
dienstarmenschool, dat hij vanaf zijn huwelijk met Grietje d’Oliveira 
jaar in jaar uit een vast bedrag aan finta betaalde voor de gemeente, en 
dat hij na zijn dood werd begraven op Ouderkerk – allemaal gegevens 
die niet uitzonderlijk zijn voor een Sefardische diamantbewerker gebo-
ren in de jaren zestig van de negentiende eeuw.18 De enige extra bron die 
we over zijn leven hebben is afkomstig van zijn zoon Eli, die op 20-jarige 
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leeftijd een autobiografisch verhaal schreef waarin zijn vader figureer-
de. Raphaël komt erin naar voren als een zwoegende slijper, die dage-
lijks in alle vroegte naar de fabriek vertrok, om ’s avonds ‘zwart glan-
zend van gelaat, met rooie oogen en dodelijk vermoeid’, weer naar huis 
terug te keren. Op 40-jarige leeftijd zag hij er volgens zijn zoon al uit als 
een oude man, die niet alleen werd geteisterd door oogproblemen – een 
veelvoorkomende klacht onder diamantbewerkers, die dagenlang naar 
kleine steentjes moesten turen –, maar ook door te weinig slaap. Aan dat 
laatste had hij zelf deels schuld, want Raphaël maakte er een gewoonte 
van om tot diep in de nacht ‘over ouderwetsche romans te suffen’.19 Hier 
dringt zich weer een vergelijking op met Aron Querido, want ook hij 
was een verwoed lezer van dikke romantische verhalen.20

 Opgroeiend in de Govert Flinckstraat, in de gemengde volkswijk De 
Pijp, zullen de zonen van Raphaël al van kinds af aan omgang hebben 
gehad met niet-Joodse kinderen. Ze kregen een minder Joodse oplei-
ding dan oudere familieleden die in de eerste helft van de negentiende 
eeuw waren opgegroeid. In 1857, veertig jaar na Willem i’s grootscha-
lige onderwijsvernieuwingen van 1817, was namelijk een nieuwe school-
wet aangenomen. Die bepaalde dat het rijk zorg droeg voor openbaar 
onderwijs voor kinderen van alle religies, maar ook dat bijzonder on-
derwijs voortaan niet meer zou worden gesubsidieerd. Het was een wet 
die in Joodse kringen opvallend weinig weerstand had ondervonden – 
veel minder dan bij andere religieuze gezindten.21 De Joodse liberale eli-
te vond de integrerende werking die van de nieuwe wet uitging van groot 
belang. Dat de wet het einde van de meeste Joodse scholen voor maat-
schappelijk onderwijs zou betekenen – inderdaad moest ook de Portu-
gese armenschool in 1870 haar deuren sluiten –, was een nadeel dat niet 
opwoog tegen dit voordeel.22 Soms was het nu eenmaal noodzakelijk om 
offers te brengen ten gunste van de eenheid van de Nederlandse natie. 
Bovendien, zo merkte historica Karin Hofmeester op, voelde de Joodse 
elite er uit vrees voor antisemitisme niets voor om de aandacht op zich 
te vestigen door een eventueel protest tegen de wet.23 Voortaan zou het 
overgrote deel van de Joodse leerlingen genieten van openbaar onder-
wijs – ook al werd dit openbare onderwijs dienstbaar gemaakt ‘aan de 
opleiding tot alle christelijke en maatschappelijke deugden’, zoals het in 
de wet stond omschreven.24
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 De in 1861 geboren Raphaël d’Oliveira had behoord tot een van de 
eerste lichtingen van Sefardische jongetjes die maatschappelijke vak-
ken kregen onderwezen op een openbare school, en religieuze vakken 
op een nieuw opgerichte Portugees-Israëlitische godsdienstschool.25 
Ook Raphaëls zonen gingen in hun jeugd naar een openbare bewaar-
school. Op 22-jarige leeftijd dacht Eli, in alweer een artikel met autobio-
grafische fragmenten, aan zijn periode op het schooltje terug, ‘[...] aan 
de bedompte, holle lokalen, aan de nauwe, grauwe banken, waarin we 
werden opeengepakt; aan de snibbige helpsters, die tegen den middag 
ons waterige, blauwe melk te drinken gaven; zoo onsmakelijk, dat wij er 
“genoeg” van hadden na een half kopje en elkander het overschot met 
duim en vinger in ’t gezicht spetterden’. Hij herinnerde zich de tikken 
die hij met een meetlat kreeg als hij stout was geweest, of de keren dat hij 
een halfuur in de hoek moest blijven staan met een schrijfplank op zijn 
hoofd.26 Een kind kan zich een leukere schooltijd wensen.
 Anders dan Raphaël ontbreken zijn zonen op de inschrijvingslijsten 
van de Portugese godsdienstarmenschool. Raphaëls salaris als diamant-
slijper was net hoog genoeg om zijn kinderen niet in aanmerking te la-
ten komen voor armenonderwijs. Maar dat betekent niet dat Eli en zijn 
broers geen godsdienstig onderricht kregen. Eind 1895 haalden Eli en 
zijn broer Jacob zelfs de krant, toen het ni w  berichtte over de examens 
van de godsdienstige tussenschool. Beide jongens vielen in de prijzen 
vanwege hun goede examenresultaten.27 Ondanks hun leeftijdsverschil 
van twee jaar zaten ze bij elkaar in de klas, en ook in de jaren na 1895 
zouden Eli en Jacob voortdurend in elkaars omgeving verblijven. Dit in 
tegenstelling tot hun jongste broer Jacques, die een eigen pad koos en als 
violist in de voetsporen van zijn in New Orleans overleden oudoom en 
naamgenoot trad.
 Eli en Jacob vervolgden hun religieuze opleiding niet op het semina-
rium, en ze gingen ook niet in de leer bij een diamantslijper op de fa-
briek. Ze werden namelijk in respectievelijk 1898 en 1900 toegelaten op 
de Vierde Driejarige Hogere Burgerschool (hbs) aan de Mauritskade, 
een school bedoeld voor kinderen van ouders die werkzaam waren in 
de handel, nijverheid en staatsdienst. Hoewel deze hbs – in tegenstelling 
tot de vijfjarige hbs – vooral voor kinderen uit lagere burgermilieus was 
bedoeld,28 vormt de toelating van Eli en Jacob een belangrijk moment 
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in de familiegeschiedenis. Een halve eeuw eerder zou het nog ondenk-
baar zijn geweest dat leden van de arme kermis- en kleermakersfamilie 
D’Oliveira voortgezet onderwijs konden volgen op een hogere burger-
school. Hier is sprake van wat Emanuel Querido in het aan het begin 
van dit hoofdstuk opgenomen citaat ‘het burgerlijk-beschaafder contact 
der dure, betere scholen’ noemde: kinderen uit voorheen arme Joodse 
milieus kregen de mogelijkheid zich te ontplooien en zouden op die ma-
nier uiteindelijk een ‘tweede diepe splitsing, in intellectueel opgaande 
lijn’ binnen de Joodse bevolkingsgroep realiseren.29

 Het schoolgeld aan de ‘Vierde Drie’ was niet gering: 30 gulden per 
jaar, een bedrag dat in de huidige tijd zou neerkomen op een kleine 400 
euro. Het is niet waarschijnlijk dat Raphaël, met zijn bescheiden dia-
mantbewerkerssalaris, dit bedrag zomaar kon opbrengen – zeker niet 
in het jaar dat zowel Eli als Jacob de school bezocht. Waarschijnlijker is 
het dat de broers ‘kosteloos geplaatst’ waren: sinds de jaren tachtig was 
er de mogelijkheid voor begaafde kinderen van minvermogende ouders 
om op kosten van de gemeente door te leren.30 Maar er was per school 
maar een klein aantal van dit soort plaatsen beschikbaar, en de concur-
rentie was groot. De broers moeten dus al op jonge leeftijd van hun in-
tellectuele vermogens en ambities blijk gegeven hebben.
 Dat Eli tijdens zijn hbs-periode inderdaad niet ‘van de straat’ was, 
blijkt wel uit een passage van een brief – eigenlijk een soort fanmail – die 
hij op 18-jarige leeftijd schreef aan zijn toenmalige grote voorbeeld, de 
schrijver, psychiater en wereldverbeteraar Frederik van Eeden. Onder 
het motto ‘Nederigheid is leugen’ deed Eli uit de doeken hoe hij als 14-ja-
rige hbs-scholier de dialectiek op de economie had toegepast. ‘Bijna al-
les wat Marx vertelde heb ik voor me zelf gevonden,’ aldus Eli.31 Niet 
slecht, voor een 14-jarige. Marx was bovendien niet de enige grote au-
teur met wie de scholier zich intensief bezighield. De onvoldoendes die 
Eli op zijn rapport had voor Duits kwamen doordat hij stiekem tijdens 
de les in Goethes Faust zat te lezen, herinnerde Eli zich in een inter-
view uit 1932.32 Hij zou zijn fascinatie voor de beroemde Duitse schrijver 
nooit meer verliezen.
 De mogelijkheid de hbs te volgen was een mijlpaal voor jongens uit 
een Sefardisch diamantbewerkersgezin. Maar het succesverhaal van Eli 
en Jacob was nog niet over. Na de afronding van de Vierde Drie werd zo-
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wel Eli als Jacob toegelaten tot de Openbare Handelsschool (ohs). Was 
de driejarige hbs een school voor jongens uit de kleine burgerij, de ohs 
was bestemd voor de handelselite. Vanaf de oprichting in 1869 werden 
op deze ‘school der gulden carrières’ aan de Keizersgracht jongeman-
nen uit welgestelde gezinnen opgeleid voor het bedrijfsleven: de uit een 
rijke fabrikantenfamilie afkomstige Siebren Erik Hazelhoff Roelfze-
ma (de vader van de latere ‘Soldaat van Oranje’) bijvoorbeeld, of Anton 
Philips.33 In de eerste twintig jaar van het bestaan van de school zou het 
ondenkbaar zijn geweest dat jongens uit de kleine burgerij toegang had-
den tot dit geprivilegieerde en dure onderwijs, laat staan ‘schooiers’ uit 
de volksklassen daaronder. Maar in de jaren negentig van de negentien-
de eeuw was er veel veranderd. In 1892 verlaagde de ohs het schoolgeld 
van 180 naar 100 gulden en mochten ook sommige talentvolle leerlin-
gen die de driejarige hbs hadden afgemaakt hun opleiding hier voortzet-
ten. Er werden zelfs jaarlijks enkele jongens kosteloos of tegen vermin-
derd schoolgeld geplaatst.
 Eli d’Oliveira behoorde in 1901 tot de gelukkigen die een van de vijf 
kosteloze plaatsen voor de ohs in de wacht wisten te slepen. Twee van 
de andere vier ‘kostelozen’ waren eveneens Joodse jongens uit eenvou-
dige diamantbewerkersmilieus. Een van hen was Wolf Wafelman, net 
als Eli afkomstig van de Vierde Drie. Eli zou samen met hem en met 
Carel Wolsheimer, eveneens kosteloos geplaatst, een vriendengroep-
je vormen. De lichting 1901 bevatte nog enkele namen die gezien het 
vervolg van Eli d’Oliveira’s leven van belang zijn: de Sefardische juwe-
lierszoon Abraham Lopes Cardozo en Louis Bierens de Haan, de bijna 
negentien jaar jongere broer van de bekende filosoof en predikant Jo-
hannes Bierens de Haan.34

 Maar de belangrijkste medehandelsscholier voor Eli was zonder twij-
fel Willem Drees (1886-1988). De latere minister-president was opge-
groeid in een Amsterdams orthodox-hervormd middenstandsgezin en 
na het behalen van een mooie cijferlijst op de Tweede Driejarige hbs te-
gen verminderd schoolgeld op de ohs geplaatst. Al snel werden Eli en 
Wim boezemvrienden. Historicus Jelle Gaemers heeft in zijn disser-
tatie over het vooroorlogse leven van Drees geopperd dat hij zich door 
zijn eenvoudige afkomst meer thuis moet hebben gevoeld bij het groep-
je van de Joodse diamantbewerkerszonen dan bij de vele rijkeluisjonge-
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tjes die er op de Handelsschool rondliepen.35 Ook qua capaciteiten moe-
ten D’Oliveira en Drees elkaar hebben aangetrokken; volgens het latere 
Amsterdamse gemeenteraadslid Ben Sajet, die zich om het vrienden-
groepje heen bewoog, was het voor iedereen vanaf het begin duidelijk 
dat deze twee getalenteerde jongens wel eens een grote toekomst tege-
moet konden gaan.36

 Tijdens zijn premierschap heeft Drees geschreven dat de contacten 
met de diamantbewerkerszonen – en Eli in het bijzonder – ‘voor mijn 
gehele leven beslissend zijn geweest’.37 Dat had indirect alles te maken 
met de opzienbarende ontwikkelingen die zich in het decennium voor-
afgaand aan de ontmoeting tussen D’Oliveira en Drees in de diamant-
bewerkerswereld hadden voorgedaan. De Amsterdamse diamantbe-
werkers hadden zich namelijk verenigd in een krachtige vakbond, die 
zich zou ontwikkelen tot een van de steunpilaren van de sociaaldemo-
cratie in Nederland. En Eli was degene die Drees enthousiast maakte 
voor deze nieuwe stroming.

Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, was de Amsterdam-
se diamantindustrie in de Kaapse tijd (1870-1875) georganiseerd in spe-
cifieke vakverenigingen: groepen diamantklovers, -snijders en -slijpers, 
roosjessnijders en -verstellers kregen het voor elkaar om hun werkge-
vers te dwingen de tarieven te verhogen en bovendien geen nieuwe leer-
lingen aan te nemen – zo konden ze hun riante positie op de diamantar-
beidsmarkt behouden. Maar toen de Kaapse tijd ten einde liep verloren 
de vakverenigingen hun greep. Diamantbewerkers die het economisch 
moeilijk kregen waren bereid om tegen lagere tarieven werk aan te ne-
men, en de stroom van (goedkope) leerlingen kon niet meer worden te-
gengehouden. De vakverenigingen stonden machteloos en vielen bijna 
allemaal snel uit elkaar.38 De diamantindustrie was weer even ongeorga-
niseerd als alle andere Nederlandse ambachtsbranches.
 De industrie was niet alleen ongeorganiseerd, maar ook sterk ver-
deeld. De wereld van de veel verdienende, haast aristocratische dia-
mantklovers en ‘heeren snijders’ was een geheel andere dan die van de 
eenvoudige roosjesslijpers en -verstellers.39 Door de verschillende am-
bachten binnen ‘het vak’ liep bovendien nog een andere belangrijke 
scheidslijn: die van de Joden en de niet-Joden. Door het loslaten van 
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de leerlingenquota liep het aantal diamantbewerkers in de jaren 1880 
enorm op, evenals het aandeel ‘christenslijpers’ onder hen. Joden bleven 
weliswaar de overhand houden – zeker in de ambachtstakken die binnen 
de diamantbewerkerswereld het hoogste aanzien hadden en het meest 
betaalden –, maar het verschil was lang niet zo groot als in de Kaapse 
tijd: van de ongeveer 10.000 diamantbewerkers in 1890 was slechts een 
kleine meerderheid Joods.40

 Maar in de jaren 1890 veranderde er veel. Het was de verdienste van 
enkele vooraanstaande diamantsnijders en -slijpers zoals Henri Polak, 
Dolf de Levita, Jos Loopuit (Joods) en Herman Kuijper en Jan van Zut-
phen (niet-Joods), allen vertegenwoordigers van inmiddels opnieuw op-
gerichte vakverenigingen, dat in november 1894 een algemene staking 
onder de diamantbewerkers slaagde: vrijwel alle juweliers – de werkge-
vers – accepteerden loonsverhogingen en een door de stakingsleiders 
geëist minimumtarief.41 Uit het succes van deze grote staking vloeide 
de oprichting voort van één grote, algemene vakbond voor diamantbe-
werkers: de Algemewne Nederlandsche Diamantbewerkers Bond (a n-
db). Hoewel de eerste jaren met horten en stoten verliepen, zou deze 
bond uiteindelijk door stakingen te organiseren, weerstandskassen in te 
stellen, voor werktijdverkortingen te strijden en scherpe loononderhan-
delingen te voeren de positie van de Amsterdamse diamantbewerkers 
sterk doen verbeteren.42 De a ndb  ontwikkelde zich tot een goed geor-
ganiseerde, slagvaardige en financieel krachtige vakbond – een van de 
eerste moderne vakbonden van Nederland.
 De oprichting en instandhouding van een algemene vakbond, door 
de verschillende geloofsrichtingen, diamantberoepsgroepen en hiërar-
chische verhoudingen heen, blijft een kunststuk dat niet gerealiseerd 
had kunnen worden zonder de buitengewone organisatiekwaliteiten 
van de voorlieden van de staking van 1894, en met name van de man die 
uiteindelijk de grote leider van de a ndb  zou worden: de Amsterdam-
se diamantsnijder Henri Polak (1848-1943). Daarnaast zijn er tal van 
motieven waarom de diamantbewerkersstaking van 1894 succes had. 
De sociaaleconomisch historicus Theo van Tijn wijst bijvoorbeeld op 
een belangrijke economische factor: alle marktpartijen binnen de Am-
sterdamse diamantindustrie (zowel de arbeiders als de juweliers en af-
nemers) hadden er belang bij om door onderlinge tarievenafspraken te 
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maken de prijzen te stabiliseren en zo de internationale concurrentie-
positie van Amsterdam te versterken.43

 Maar als het gaat om de vraag waarom het juist déze stakingsleiders 
lukte om de grote verdeeldheid te overwinnen, speelt een – eveneens 
door Van Tijn gesignaleerd – meer psychologisch argument mee. Po-
lak, De Levita, Loopuit, Kuijper en Van Zutphen voelden zich met el-
kaar verbonden omdat zij allen aanhangers waren van het socialisme, 
de op de ideeën van Karl Marx gestoelde nieuwe arbeidersbeweging die 
in Nederland gestalte kreeg in de in 1882 opgerichte Sociaal-Democra-
tische Bond (sdb).44 De vrienden Polak, De Levita en Loopuit werden 
rond 1890 voor deze nieuwe beweging gewonnen op het diamantatelier 
van juwelier en ‘Multatuli-vereerder’ Andries van Wezel, de patroon 
van Polak en De Levita.45 Van Wezel liet de jonge diamantsnijders ken-
nismaken met een goede vriend van hem, de bekende socialistische in-
tellectueel – en eveneens Multatuli-adept – Franc van der Goes. Die 
ontwikkelde zich tot de geestelijk leidsman van de drie Joodse diamant-
snijders op cultureel en politiek gebied.46 Net als Van der Goes werden 
Polak c.s. aanhangers van de gedachte via parlementaire weg de klas-
seloze socialistische heilstaat te bereiken, in tegenstelling tot sdb-lei-
der Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919), die een revolutionai-
re, buitenparlementaire weg wilde inslaan. Polak behoorde zelfs, samen 
met Van der Goes, tot de oprichters (ofwel de ‘twaalf apostelen’) van de 
Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (sdap) op 26 augustus 1894, 
een kleine drie maanden voor de beroemde staking in de diamantnijver-
heid.47

 Ook de christelijke stakingsleiders, Herman Kuijper en Jan van Zut-
phen, waren fervente aanhangers van het socialisme. Beiden waren al 
in de beginperiode van de sdb actief en zouden zich later gaan inzet-
ten voor de sdap. Zij behoorden – evenals hun Joodse collega’s – tot 
een klein groepje voorlopers, want in de jaren voorafgaand aan de sta-
king van 1894 hadden de socialisten slechts een geringe aanhang onder 
de diamantbewerkers. Dat had te maken met het antisemitisme van Do-
mela Nieuwenhuis, die er in zijn publicaties niet voor terugschrok om 
het beeld van de gewetenloze Joodse woekeraar op te roepen. Hij liet 
duidelijk blijken dat Joden in de sdb niet zo welkom waren.48 Maar door 
het succes van de staking, haar capabele, socialistische leiders en de op-
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richting van de sdap zouden toch veel Joden bij het socialisme terecht-
komen. Hoewel de a ndb  officieel een neutrale bond was, was door de 
signatuur van haar leiders de invloed van de sociaaldemocratie op de 
a ndb-leden groot. Dit betekende niet dat de relatie tussen de a ndb 
en de sdap onverminderd innig was – in de eerste zeven jaren van het 
bestaan van vakbond en partij vonden er vele onderlinge strubbelingen 
plaats –, maar wel dat de bondsleden in de jaren 1890 massaal zouden 
overgaan op de nieuwe politieke stroming.49

 De opkomst van de moderne vakbeweging en de sociaaldemocratie 
leidde tot grote veranderingen in de verhouding tussen verschillende 
geledingen binnen de Joodse gemeenschap in Amsterdam. De duizen-
den Joodse diamantbewerkers zagen in dat de a ndb  veel meer voor hen 
kon betekenen dan de leiders die de Joodse gemeenschap sinds jaar en 
dag in hun greep hadden: de grotendeels liberale Joodse bourgeoisie – 
vertegenwoordigd door de parnasiem van de Portugese en Hoogduit-
se kerkgenootschappen – en (weliswaar in mindere mate) de orthodoxe 
rabbijnen van beide gemeenten. Henri Polak nam in veel opzichten hun 
taken over. Hij streefde er namelijk niet alleen naar om de arbeidsom-
standigheden van de diamantbewerkers en hun gezinnen te verbeteren, 
maar ook om ze te verheffen tot beschaafde burgers met gevoel voor ei-
genwaarde en belangstelling voor kunst en cultuur – anders zou de ar-
beider ‘nooit de eigenschappen bezitten die hem den onontbeerlijken 
gemeenschapszin zullen brengen en hem zullen maken tot den socialis-
tisch denkenden en handelenden mensch’, aldus Polak.50 Niet voor niets 
werd hij door historicus Jaap Meijer treffend de ‘rebbe der diamantbe-
werkers’ genoemd.51 Hoewel de stap naar het socialisme niet per se een 
alomvattende breuk met traditie en religie hoefde te betekenen, gingen 
lidmaatschap van de a ndb  en/of sdap en een vroom bestaan als ‘syna-
goge-Jood’ niet goed samen.52

Natuurlijk werden niet alle Joodse diamantbewerkers lid van de a ndb . 
Raphaël d’Oliveira bijvoorbeeld was een van degenen die zich niet 
aansloten. Maar in zijn familie was hij een uitzondering. Zijn broer 
Abraham, de voormalige Kaper die na zijn gevangenisstraf en tweede 
huwelijk weer op het rechte pad was gekomen, zou vanaf maart 1898 
tot aan zijn dood in 1941 contributie blijven betalen. Wel werd hij in 
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de tussenliggende periode enkele keren kort geroyeerd, maar dat had 
te maken met kleine schulden; die hadden weinig om het lijf. Hij zou 
uiteindelijk tot op 75-jarige leeftijd als diamantslijper en vakbondslid 
blijven werken, en de laatste elf jaren van zijn leven een pensioenuit-
kering van de Bond ontvangen.53 Ook ten minste twee zwagers, drie 
neefjes en een nichtje van Raphaël werden in de periode tot 1901 lid 
van de a ndb .54

 Hoewel hun vader zelf niet als lid stond ingeschreven, groeiden Eli 
en Jacob op in een omgeving waarin de a ndb  alomtegenwoordig was. 
De jongens kregen in hun tienerjaren ongetwijfeld veel mee van de vele 
stakingen, hoorden de hoogoplopende discussies tussen socialistische 
diamantbewerkers over politieke en ideologische kwesties, en bezoch-
ten culturele manifestaties van de Bond. Mogelijk kregen ze boeken 
van schrijvers als Multatuli, Zola en Gorter via hun oom Abraham in 
handen, die ze op zijn beurt uit de befaamde bibliotheek voor a ndb-
leden had geleend. Of ze kregen hun leesvoer van socialistische kennis-
sen, die het ideologische vuurtje bij de jongens D’Oliveira graag aan-
wakkerden. Zo iemand was bijvoorbeeld Dennie Huysman, een Joodse, 
marxistisch-socialistische lakenhandelaar bij wie de jonge Eli vaak over 
de vloer kwam. De handelsscholier moest voor economie een opstel 
schrijven en besloot dat het over de economie van het socialisme moest 
gaan. ‘Daar maak je vast geen goede beurt mee,’ zei Huysman. Hij kon 
wel eens gelijk hebben gehad, want om op een elitaire handelsschool uit-
gebreid het socialisme te gaan bespreken lijkt op een vorm van zelfkas-
tijding. Maar Eli was vastbesloten, en de autodidact Huysman gaf hem 
‘wat materiaal’ mee: het net verschenen Am Tage nach der sozialen Re-
volution van Karl Kautsky bijvoorbeeld, en het Erfurter Programm.55 Na-
dat Eli de werken gelezen had, gaf hij ze door aan zijn vriend Willem 
Drees.56 Die werd sterk geïnspireerd door Eli en het ‘bloedwarme’ mi-
lieu waarin deze Sefardische diamantbewerkerszoon was opgegroeid.57 
In navolging van Eli zou Drees zich ‘bekeren’ tot het socialisme. Samen 
zouden ze vele discussies hebben over de grondslagen van hun ideolo-
gie. Discussies waar Drees later, ten tijde van zijn periode als minis-
ter, met warme gevoelens op terugkeek: ‘O, de mooie, onrijpe, maar zo 
hartstochtelijk doorworstelde debatten! Sterke en mooie herinneringen 
heb ik bewaard aan de vele gesprekken, toen gevoerd met d’Oliveira en 
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zijn [...] broer, die nauw contact hadden met het politieke, sociale en cul-
turele leven...’58

 Bracht Eli zijn vriend Drees tot het socialisme, omgekeerd had Drees 
eveneens beslissende invloed op Eli. Drees had zich op de hbs in zijn 
vrije tijd namelijk bekwaamd in ‘het schrift van de toekomst’: de ste-
nografie. Rond de eeuwwisseling was het kortschrift een bloeiende tak 
van sport, met veel verschillende oefenclubs en verenigingen. Deze hiel-
den er vaak een eigen systeem op na, dat door de clubleden te vuur en 
te zwaard werd verdedigd. Ook Drees was bevangen geraakt door een 
specifiek stenostelsel, namelijk dat van de militair A.W. Groote. Nadat 
hij op zijn veertiende twee diploma’s in de stenografie-Groote had be-
haald, mocht hij zich gediplomeerd Groote-onderwijzer noemen. Die 
taak nam hij bloedserieus: hij ging lesgeven aan vrienden, vriendinnen 
en familieleden, om zo het ‘Groote-evangelie’ zo ruim mogelijk te ver-
spreiden.59

 Toen Eli in september 1901 op de ohs kennismaakte met Drees, 
duurde het niet lang voordat ook hij was ‘bekeerd’ tot de stenografie 
van Groote. Eli was niet de enige: ook de anderen van het vrienden-
groepje specialiseerden zich in het kortschrift. Na een halfjaar richt-
ten de jongens een eigen club op: de Amsterdamse Stenografen Vereni-
ging Groote ‘Steeds Sneller’. Naast Eli, Drees en Wolf Wafelman waren 
de andere oprichters Willem Jonkmans, de broers Jan en Nico Blokker 
– net als Drees afkomstig van de Tweede Drie – en de Joodse jongens 
Abraham Cohen en Simon van Menk, die met Eli op de Vierde Drie had 
gezeten. Later sloten ook Jacob d’Oliveira en Carel Wolsheimer zich 
bij de club aan. Bij een club horen natuurlijk officiële functies, en die 
werden dan ook meteen verdeeld: Jonkmans werd voorzitter, Drees se-
cretaris, Nico Blokker penningmeester en de boekenverslindende Eli 
d’Oliveira bibliothecaris.60

 Over het wel en wee van de vereniging, de glorieuze resultaten in 
stenografiewedstrijden en de conflicten binnen en buiten clubverband 
heeft Jelle Gaemers uitgebreid en met veel inlevingsvermogen geschre-
ven in het eerste deel van de biografie van Willem Drees. Voor ons is 
het vooral interessant om te kijken naar de onderlinge discussies die de 
clubleden voerden. Daar is iets over te zeggen, want om te oefenen in 
het schrijven en lezen van steno hield het ohs-smaldeel binnen Steeds 
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Sneller in de beginmaanden van de club een correspondentiecahier bij, 
getiteld ‘s.n.e .l.’ (Schrijf Neer En Lees!).61 In de bijdragen van de ver-
schillende leden ging het niet over koetjes en kalfjes. Hoewel het cahier 
in de eerste plaats was bedoeld om te discussiëren over stenotechnieken 
en -ontwikkelingen, maakten vooral de meest uitgesproken leden, Eli 
d’Oliveira en Carel Wolsheimer, dankbaar van de gelegenheid gebruik 
om te polemiseren over kunst, literatuur, religie en ethische kwesties als 
vivisectie en vegetarisme. Ze waren daarbij niet vies van schimpscheu-
ten en een enkele stoot onder de gordel.
 Eli noemde Carel Wolsheimer bijvoorbeeld voortdurend spottend 
‘de grote kunstkenner’. Toen bleek dat Wolsheimer daar absoluut niet 
tegen kon, drukte Eli zijn punt door in de vorm van een vilein verhaaltje 
– het eerste dat van de toekomstige schrijver bekend is:

Er was eens een heel dom onnozel jongetje die pas de hbs verlaten had. 
In zijn domheid en onnozelheid had hij nogal veel boeken gelezen, he-
le mooie boeken waren het, boeken die door mensen, veel knapper als 
dat jongetje ‘letterkundige romans, of novellen, of gedichtenbundels’ 
werden genoemd. En toen nu dat jongetje zoveel gelezen had, werd hij 
heel verwaand, zo verwaand dat hij het waagde die werken met elkaar 
te vergelijken en in zijn onnozelheid te zeggen, dat boek vind ik mooi, 
dat lelijk, dat heerlijk. Het ventje schaamde zich in het begin anderen te 
vertellen wat hij mooi vond, hij hield zijn mening voor zijn arme kleine 
ikje. Maar langzamerhand raakte hij aan zijn eigen mening zo gewend 
dat hij [zich] niet meer schaamde ermee voor de dag te komen, en eens 
toen in een gezelschap van wel zes kleine ventjes over kunst gesproken 
werd, kwam hij opeens voor de dag met de woorden: ‘Vriendjes, ik heb 
ook wel wat gelezen, ik geloof dat ik heel veel heb gelezen en onder dat 
vele was één gedicht dat ik prachtig, dat ik heerlijk vond. Of één gedicht 
was het eigenlijk niet, maar het was een reeks van gedichten.’ En toen 
het arme mannetje dat gezegd had, schrok hij, want hij had het woord 
reeks nog nooit hardop gezegd en hij had wel door de grond willen zak-
ken, maar dat kon niet. En alle andere kleine jongetjes stoven woest, heel 
woest op, en zeiden: ‘Durf jij ook al over kunst te praten? Dat moet je niet 
doen, gerust niet. Er is maar één die dat doen mag.’ En toen smeekte het 
jongetje zijn vriendjes de naam te noemen van die grote geest, opdat hij 
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naar hem toe kon gaan en vragen wat kunst was. Hoe het kwam wist hij 
niet meer, maar hij werd toen heel dapper en zijn kleine jongetjeshartje 
klopte geweldig. En alle kleine jongetjes namen heel eerbiedig hun pet-
jes af toen een van hun, met bleke wangen en bevende lippen fluisterde: 
‘Wolsheimer heet hij en hij gaat ook op de Handelsschool, maar hij (het 
jongetje sprak dat ‘hij’ met een hoofdletter) is veel te knap voor deze we-
reld. Grote God, daar komt hij aan.’ En alle bogen zich in het stof, en toen 
voelde ons kleine domme jongetje zijn hart in de schoenen zinken. Want 
hij zag op tegen die grote geest, en hij sloeg zijn ogen neer voor die van 
de god, als was hij van kwaad bewust. Maar de grote geest sprak vriende-
lijk: ‘Spreek, gij aardse sterveling, en zo het in mijn macht staat zal ik je 
helpen.’ En de knaapjes bogen nog dieper in het stof en spraken met be-
vende stemmetjes: ‘Wolsheimer is groot, zijn naam zij geprezen.’ En het 
jongetje werd wat vrijmoediger en met trillende lippen zei hij: ‘Wolshei-
mer, grote kunstkenner, is dit nu kunst of niet, o grote geest?’ En toen las 
hij hem het gedicht voor dat hij zo mooi vond en wachtte met neergesla-
gen ogen het oordeel af...

Wolsheimer werd hier door het ‘domme, onnozele jongetje’ onverbid-
delijk op zijn plek gezet – volgens Eli overigens alleen uit goede bedoe-
lingen. Hij zag in zijn antagonist Wolsheimer in principe een geestver-
want, maar ergerde zich aan diens eigenwaan (een karaktertrek die Eli 
zelf niet onbekend was). ‘En om nu bij een jongen waar ik veel van hield, 
die eigenwaan een beetje te doen verdwijnen, heb ik deze en dergelijke 
uitdrukkingen [o.a. over Wolsheimer als “grote kunstkenner” – jc] te 
baat genomen, die dus enkel en alleen ten doel hadden je te tonen dat 
er wel iemand was die zich tegen je dorst te verzetten, en dat men te-
genover zwakke broeders toegevend moet zijn.’ In de bovenste regionen 
van de apenrots van s.n.e .l . was dan misschien plaats voor twee aap-
jes, er kon er maar één helemaal aan de top staan.
 Tijd voor een andere discussie, vond Eli: ‘Hoe denken de heren over 
vivisectie? Ik verzoek de hh leden dringend deze vraag ernstig op te ne-
men en te beantwoorden.’ Het al dan niet toelaten van dierproeven voor 
wetenschappelijk onderzoek was een actueel en heikel thema, dat rond 
de eeuwwisseling door antivivisectionisten in een stroom van veront-
waardigde publicaties op de politieke agenda was gezet.62 Helaas voor 
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Eli hadden zijn medeclubleden nog niet diepgaand over het onderwerp 
nagedacht, als ze al wisten wat vivisectie inhield. Zelf ging hij uiteraard 
wel uitgebreid in op het door hemzelf ingebrachte discussieonderwerp. 
Hij had daarvoor het oordeel van een voormalige dokter ingewonnen. 
Die had hem ervan overtuigd dat eventuele voordelen van vivisectie er 
niet toe doen – als deze namelijk voorop zouden staan, zou je ook men-
senvivisectie kunnen bepleiten. Dat dit door niemand gedaan werd, be-
wees dat vivisectie een immorele praktijk inhoudt. Als er niet snel een 
mentaliteitsverandering zou plaatsvinden, zag Eli de toekomst dan ook 
somber in:

[W]at worden we dan? De laagst ontwikkelde, de immoreelste diersoort. 
En ik vraag jullie, vrienden, moet dit zo doorgaan? Is er dan niets dat dit 
kan beletten? Het is heus niet de vraag, wat is nuttiger of aangenamer 
voor de materiële, voor de stoffelijke mens. De vraag is, wat is hoger, wat 
is edeler voor de menselijke geest, voor ons zielenleven? Is het niet beter, 
of ten minste edeler, onder te gaan, te sterven, dan een onzedelijk leven 
te leiden?

Er kwam geen echte reactie op deze ietwat potsierlijke passage. Wols-
heimer maakte zich ervan af door Eli sarcastisch te complimenteren 
met zijn opgedane kennis over het onderwerp en deed er verder het 
zwijgen toe. Dat gold ook voor de anderen. D’Oliveira moet teleurge-
steld zijn geweest, maar bedacht (tegen beter weten in?) verklaringen 
voor het negeren: de uit een orthodox-hervormd milieu afkomstige 
Drees had waarschijnlijk moeite om zich uit te laten over zaken die de 
godsdienst konden raken, en de door Eli laag ingeschatte Van Menk wist 
waarschijnlijk eenvoudigweg niet wat hij moest zeggen.
 Een derde discussie van de 16-jarige heertjes ging over een ander actu-
eel onderwerp: vegetarisme. Dit keer schoot Eli zijn pijlen niet op Wols-
heimer, maar op zijn beste vriend, Willem Drees. En dit keer wilde hij 
het juist expliciet over diens godsdienstopvattingen hebben. Hoe kon 
het immers Gods bedoeling zijn geweest om dieren op aarde te zetten, 
om ze vervolgens weer snel te laten doden? Als God dit echt zou hebben 
gewild, zou Hij van dieren gevoelloze planten hebben gemaakt – ‘want 
planten bezitten dezelfde voedingswaarde als dieren, en iemand die zo 
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knap is in de chemie dat hij uit niets iets kan maken zal dat toch wel gewe-
ten hebben.’ Bovendien hadden Adam en Eva volgens het Oude Testa-
ment in vrede met de dieren geleefd, en was pas na de zondeval de mens 
begonnen met vlees te eten. Volgens Eli bestond er in de Bijbel – die vlees 
eten niet afwees – dan ook een leemte. Het christendom zou een voor-
beeld moeten nemen aan het boeddhisme, dat het doden van levende 
wezens verbood. Zelfs Eli’s eigen ‘ongevoelige, kille [...] atheïsten-hart’ 
had die bepaling in de oosterse godsdienst bijzonder getroffen. Helaas 
is in het stenocahier geen antwoord van Willem Drees gevonden. Wel 
weten we dat hij een klein jaar later, tot verdriet van zijn orthodox-her-
vormde familie, de geloofsbelijdenis niet kon aanvaarden.63

In de bijdragen van Eli d’Oliveira in de discussies met zijn vrienden ko-
men het karakter en de opvattingen van de jonge socialist helder naar 
voren. Hij was provocerend, scherp en vasthoudend, maar ook belerend 
en een beetje pedant – echt een ‘haantje’ dat van zichzelf wist dat hij vaak 
gelijk had en daarvoor ook erkenning zocht. Hij had een grote invloed 
op zijn vrienden, niet in het minst door zijn zendingsdrang. Die kwam 
met name tot uiting in zijn gedweep met het systeem-Groote, maar bin-
nen zijn al tot ‘Groote’ bekeerde vriendengroep streed hij vooral voor 
het socialisme en de ‘reine’ levensstijl en opvattingen die daarbij hoor-
den: hij was fel antivivisectie, fanatiek aanhanger van het vegetarisme 
en – in het verlengde hiervan – de geheelonthouding. Die levensstijl leg-
de hij graag aan de rest op. Kenmerkend hiervoor is een passage uit een 
latere brief die hij schreef aan Drees toen hij net uit Amsterdam was 
verhuisd en informeerde naar de stand van zaken in zijn geboortestad:

Is Wolsheimer al geheelonthouder en zal Willem Drees zijn gemakzucht 
wat opzij kunnen zetten en geen ontbindende lijken meer eten? Als ik 
het wel heb nooit. Voor alles zou ik gaarne geheel zonder doekjes erom 
te winden je mening hieromtrent kennen. Het is heel moeilijk voor mij 
te houden van iemand die moordenaars bezoldigt. Al denkt Wolshei-
mer nog zo bekrompen alcoholisch, in dit opzicht geeft hij je een schoon 
voorbeeld en je kunt als ik me niet vergis nog wat van hem leren, al over-
drijft hij zijn kunst een beetje.64
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Ook belangrijk om op te merken is dat D’Oliveira al voor zijn zestien-
de verjaardag volledig afstand deed van het geloof van zijn voorvade-
ren om overtuigd atheïst te worden. Wannéér deze omslag plaatsvond is 
niet precies te achterhalen. Ten tijde van het stenocahier was zijn gods-
dienstopvatting in elk geval een voldongen feit. Zou hij samen met zijn 
jongere broer Jacob eenzelfde gang naar de rabbijn hebben gemaakt als 
Daan en Ko Santeljano?
 Het zou in elk geval niet lang meer duren voordat Eli en Jacob ook 
fysiek buiten de invloedssferen van de Amsterdamse Portugees-Israë-
lietische Gemeente kwamen: vader Raphaël vertrok in juli 1903 naar 
Antwerpen en nam zijn gezin mee. Dat was geen ongewone stap. De 
Amsterdamse diamantnijverheid was in de laatste jaren van de negen-
tiende eeuw in het slop geraakt, terwijl de Antwerpse markt van gesle-
pen diamant juist opbloeide; de diamant was er misschien kwalitatief 
minder, maar had wel de naam veel goedkoper te zijn dan in Amster-
dam. Werkloze Amsterdamse diamantbewerkers trokken dus in gro-
ten getale naar de sinjorenstad om er in de fabrieken te werken – soms 
slechts voor enkele weken, maar vaak voor een paar jaar. In 1902 hadden 
volgens een bezorgde Henri Polak al ‘ettelijke honderdtallen’ de stap ge-
zet.65 Raphaël, die in 1894 al eens enkele weken zonder zijn gezin in Ant-
werpen had gebivakkeerd, was dit keer van plan om zich er langer en in 
gezelschap van vrouw en zoons te vestigen.66

 Eli had op dat moment net eindexamen aan de ohs gedaan en was 
een van de zeventig geslaagden (negen werden er afgewezen). Zijn eind-
lijst was heel behoorlijk – beter dan van Van Menk bijvoorbeeld, maar 
minder dan van Drees en een stuk minder dan van Wolsheimer. Dat 
zal Eli niet leuk hebben gevonden, net zoals hij moet hebben gebaald 
van de vijven voor handelsrekenen en staathuishoudkunde. Maar daar 
stond een 10 voor schoonschrijven en een 9 voor geschiedenis tegen-
over.67 Het was duidelijk waar Eli’s talenten en interesses lagen: niet in 
de richting van de handel. Dat was echter wel waarvoor hij was opge-
leid. Hij zou in Antwerpen dan ook een baan krijgen op een groot han-
delskantoor, maar niet voordat Jacob en hij feestelijk waren uitgezwaaid 
door hun clubvrienden van Steeds Sneller.68 Bij hun afscheid was A.W. 
Groote zelf aanwezig, en de broers werden tot ereleden benoemd. Eli 
op zijn beurt dankte de Steeds Sneller-leden hartelijk en sprak de hoop 
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uit dat hun contact niet verloren zou gaan. Dat hij het niet makkelijk had 
met de verhuizing, blijkt uit een aandoenlijke brief aan Drees, die hij 
slechts enkele dagen na aankomst in Antwerpen verstuurde:

Beste vriend, Ik ben pas in Antwerpen aangekomen en ik schrijf je het 
eerst. Ik hoop dat je goed begrepen hebt wat ik zaterdagavond tot jou 
persoonlijk sprak, al zei ik het wat onhandig. Ik hoop ook dat we niet 
voor elkaar verloren zullen gaan al zien we elkaar niet meer. We zullen 
druk van gedachten wisselen. Mijn moe zei wel dat het gauw zou zakken 
maar dat geloof ik niet.69

Het contact met zijn jeugdvriend zou weliswaar minder intensief wor-
den, maar gedurende Eli d’Oliveira’s hele leven wel behouden blijven – 
zelfs toen Drees nog maar weinig van doen had met de actieve stenogra-
fie, en omgekeerd Eli van het socialisme niets meer wilde weten.

Diamantwerpen

Het halfjaar voorafgaand aan het vertrek van de familie D’Oliveira naar 
Antwerpen was voor de arbeidersbeweging een zeer roerige periode ge-
weest, met zowel grote successen als een diepe teleurstelling. Eind 1902 
was sdap-leider Troelstra gekozen in de Tweede Kamer en Henri Po-
lak in de Amsterdamse gemeenteraad. Beiden hadden ze op de kies-
lijsten gestaan van district iii: de Amsterdamse Transvaal- en Ooster-
parkbuurt. Daar was in de jaren negentig van de negentiende eeuw een 
nieuwe woonwijk ontstaan waar massaal diamantbewerkers uit de ou-
de, verpauperde Jodenbuurt naartoe verhuisden.70 Zij zouden zich al 
bijna even massaal ‘bekeren’ tot de sociaaldemocratie – niet voor niets 
sprak Emanuel Querido in Het geslacht der Santeljano’s over district iii 
als ‘het schaterend-roode, [...] fier-proletarische district; het district 
waar oprees hun burcht’.71 De verkiezing van de socialistische voorman-
nen had tot groot enthousiasme geleid onder idealisten als Eli d’Oliveira 
en zijn rode vrienden. In januari 1903 was dat enthousiasme alleen 
maar versterkt, toen spoorwegarbeiders massaal het werk neerlegden 
en de spoorwegdirectie al na vier dagen de eisen van de stakers inwil-
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ligde.72 Eens te meer was duidelijk geworden dat eensgezinde arbeiders 
veel konden bereiken door zich te verenigen en te organiseren. Dat een 
tweede spoorwegstaking in april 1903 mislukte was teleurstellend, maar 
deed de geestdrift van jonge socialisten niet afnemen.
 Eli d’Oliveira moet deze gebeurtenissen in het woelige eerste kwar-
taal van 1903 intens hebben beleefd.73 Misschien waren ze zelfs wel de 
oorzaak van zijn – gezien zijn talenten – niet bijster indrukwekkende 
eindexamenlijst. In elk geval maakte hij in een van zijn laatste maan-
den in Nederland van de gelegenheid gebruik om een bezoek te brengen 
aan Walden, de socialistische kolonie van de bekende schrijver en psy-
choloog Frederik van Eeden, die een van de leiders van de spoorweg-
stakingen was geweest. Van Eeden had zijn Gooise kolonie in 1898 ge-
sticht om bij te dragen aan de genezing van de maatschappij, die volgens 
hem door leugens, rijkdom en een corrupt rechtsgevoel werd verziekt.74 
Door een zelfvoorzienende coöperatie op te zetten op de heide ging hij 
over tot daadwerkelijke economische actie en bood hij tijdgenoten te-
gelijkertijd een praktisch ideaalbeeld. Van Eeden oefende als een soort 
profeet een grote aantrekkingskracht op jongeren uit, vooral op diege-
nen die idealistisch waren, maar hun draai in het leven nog niet hadden 
gevonden.75 Eli d’Oliveira paste precies in die categorie, en was door de 
verkiezingen en het aanvankelijke succes van de spoorwegstakingen ex-
tra gemotiveerd om iets te betekenen.
 Dat blijkt wel uit de lange brief van 6 april 1904, die de toen 18-ja-
rige Eli vanuit Antwerpen aan Van Eeden stuurde. Het is een curieus 
document, waarin veel kenmerken van Eli’s vroege denken, idealisme, 
gemoedstoestand en karakter samenkomen. In sommige passages lijkt 
het op een liefdesbrief van een verliefde puber: ‘U bent gedurende al de 
tijd van m’n leven, dat ik dacht, en voelde, de mens geweest, waarnaar ik 
bloeide, als jonge lente bloemen naar de zon.’ Tegelijkertijd probeerde 
Eli de beroemde schrijver uit te dagen door hem af en toe fijntjes terecht 
te wijzen. Dat Van Eeden geen kopieën van zijn brieven bewaarde, bij-
voorbeeld, hoewel dat ‘zeer terecht’ door de wet werd voorgeschreven. 
Of dat er op Walden vrijwel niet aan boekhouden werd gedaan, zoals 
Van Eeden aan Eli bij zijn bezoek had laten ontvallen. Eli vond dat maar 
niets, en bood zijn diensten aan: ‘Ik heb vrij veel koopmansgeest, [...] en 
zou die liever in dienst stellen van ’t socialisme dan van een of andere 
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uitbuiter.’76 Hij had een goed punt, want Walden zou uiteindelijk ten on-
der gaan aan zakelijk wanbeheer.77

 Eli wilde ook graag zijn steentje bijdragen aan de Vereeniging Ge-
meenschappelijk Grondbezit (ggb), de op Walden opgerichte vereni-
ging om grond in gemeenschappelijk bezit te brengen door coöpera-
tieve kolonies met elkaar te laten samenwerken en nieuw op te richten 
kolonies te steunen.78 ‘ggb heeft personen als ik ben nodig! [...] ggb is 
idealisties, zoekt steun, moet steun zoeken, op de socialistiese geest die 
nu reeds in de koppen van enkele, hoogst enkele, Uebermenschen aan-
wezig is. Juist omdat de socialisties-denkende mensen, zoo uiterst zeld-
zaam zijn moet de ggb ze met beide handen aanpakken, waar ze zich 
aanbieden.’ Van Eeden zou wel gek zijn als hij Eli niet zou inschakelen. 
Tegelijkertijd wist Eli ook wel dat echt actieve deelname aan de kolonis-
tensamenleving er voor hem niet inzat: ‘[I]k ben weer voor een hele tijd 
verpand aan een uitbuiter [het handelshuis waarvoor hij in Antwerpen 
werkte – jc]. [...] Let U dus goed op wat ik zeg: al k a n ik voor-
lopig geen kolonist worden, ik zal walden in blijde 
herinnering houden.’79 De reactie van Van Eeden op Eli’s emo-
tionele en van ambitie doordrongen schrijven is verloren gegaan. Waar-
schijnlijk schreef hij een kort briefje terug, zoals hij al twee keer eerder 
had gedaan in reactie op Eli’s brieven, en hield hij zijn bewonderaar op 
gepaste afstand.80 Wel maakte hij Eli lid van de Vereeniging Gemeen-
schappelijk Grondbezit en zorgde hij ervoor dat Eli voortaan het ver-
enigingsblad De Pionier in Antwerpen kreeg toegezonden.81 Daar bleef 
het bij, tot ongenoegen van Eli. Toen hij in De Pionier met Van Eeden 
wilde polemiseren over de arbeidsverdeling in kolonies van gemeen-
schappelijk grondbezit, werd hij ‘met allerlei flauwekul afgewezen’, zo-
als Eli op 30 oktober 1904 verontwaardigd aan Drees schreef.82 De lief-
de van de jonge ‘übermensch’ voor de bekende wereldverbeteraar was 
blijkbaar snel bekoeld.
 Eli realiseerde zich dat hij beter in zijn eigen woonplaats actief kon 
worden in de socialistische arbeidersbeweging, die in Antwerpen nog 
in de kinderschoenen stond. Volgens een van de eerste geschiedschrij-
vers van de Antwerpse arbeidersbeweging, Albert van Laar, waren 
rond 1903 de meeste wijkafdelingen van de Belgische Werkliedenpartij 
(bw p) ‘in diepen slaap gedompeld’. Alleen de Zuidersectie bloeide, en 
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dat was net de afdeling waarvan Eli als een van de leiders optrad.83 De-
ze sectie bestond niet alleen uit een politieke afdeling, maar ook uit een 
zangkring, een toneelvereniging, een turnclub en een harmonie. Later 
werd Eli bestuurder van de Noordersectie en was hij afgevaardigde in 
het ‘Midden-Komiteit’, het stedelijke orgaan van de bw p.84 In deze peri-
ode nam hij deel aan talrijke vergaderingen in achterafzaaltjes en cafés, 
ervaringen waaruit hij later in zijn romans rijkelijk kon putten.
 Uit een bewaard gebleven toespraak van Eli op een debatavond van 
de Noordersectie kunnen we de toon en het niveau van dergelijke avon-
den goed afleiden. Titel van de speech was ‘Godsdienst en socialisme’, 
en Eli probeerde de vraag te beantwoorden in hoeverre die twee met 
elkaar konden samengaan. Wat volgde was een met marxistische reto-
riek doorspekte, maar pragmatische redenering. De kapitalistenklasse 
was sterk georganiseerd in naamloze maatschappijen, patroonsvereni-
gingen, trusts en het parlement (in België noch in Nederland bestond 
namelijk nog algemeen kiesrecht). Als een kapitalist wilde toetreden tot 
één of meer van deze organisaties, dan speelde zijn religieuze achter-
grond op geen enkele manier mee: ‘Hij is kapitalist, of kapitalistisch ge-
zind, en dat is voldoende. “Elk zieltje is er één,” zeggen de heeren, en ze 
hebben nog groot gelijk ook!’85

 In de proletariërsklasse was volgens Eli het tegenovergestelde het 
geval. Arbeiders lieten zich juist uit elkaar drijven door de godsdienst. 
Aan de ene kant waren er de vrijdenkers, degenen die ‘het geloof hun-
ner voorouders, waarvan de overlevering hun nog in het hoofd zweefde’ 
hadden afgeworpen en zich als eerste hadden ‘bekeerd’ tot het socialis-
me. Onder verwijzing naar geleerde theoretici verkondigden zij luid dat 
socialisme en religie niet konden samengaan. Maar aan de andere kant 
waren er de nog gelovige arbeiders. Die werden beïnvloed door kapita-
listen, die de godsdienst gebruikten om hen aan zich te binden:

[De kapitalisten] weten zoo goed, die slimmerds, dat veel arbeiders nog 
sterk aan hun godsdienst gehecht zijn, en nu gaan ze tot die geloovigen, 
tot diegenen die Gods troost nog noodig meenen te hebben, in hun dor 
bestaan, en ze zeggen tot hen: ‘Broeder (een kapitalist noemt “zwart” 
“wit”, als er maar wat mee te verdienen valt), broeder, laat u niet verlei-
den door die socialisten, door die roode lokvinken, die den klassestrijd 
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prediken. Want wij zeggen u, dat God heeft gewild, dat er eendracht, dat 
er harmonie zij, tusschen baas en knecht. [...] God heeft gewild, dat er 
armoede zij naast rijkdom. Onderwerp u dus aan God’s wil, o broeder. 
Want God heeft u in onze gunst aanbevolen, en wij zullen zorgen, dat het 
u aan niets ontbreke.’86

Zo bleef het volgens Eli voor veel religieuze arbeiders haast onmogelijk 
om socialist te worden. Er waren wel christelijke vakbonden, maar die 
hadden ‘met echte werkliedenvereenigingen slechts de naam gemeen’. 
Aangezien Eli niet verwachtte dat alle religieuze arbeiders de ketenen 
van hun geloof binnen afzienbare tijd zouden afwerpen, stond hij in de 
tussentijd een praktische oplossing voor. In tegenstelling tot de grote 
socialistische theoretici zag hij het socialisme als een puur maatschap-
pelijk strijdlichaam, dat met godsdienst niets te maken had. Daaruit 
volgde dat het in de praktijk ook niet uitmaakte of een socialistische ar-
beider zelf nog in een God geloofde – dat was zijn eigen zaak. Net zo-
als in de kapitalistenklasse zou het bij een proletariër dus alleen van zijn 
maatschappelijke positie moeten afhangen of hij tot de socialistische 
partij zou toetreden. Zijn godsdienstige achtergrond moest geen enke-
le invloed hebben. Alleen op die manier zou een niet alleen gewenste, 
maar zelfs noodzakelijke toestand kunnen worden bereikt: die van ‘alle 
arbeiders socialist’.87

 Eli was zich ervan bewust dat zijn toespraak voor de Noordersectie 
‘zeer eenvoudig’ was, echt bedoeld om tot de niet theoretisch geschool-
de partijleden door te dringen.88 Toch was hij blijkbaar niet ontevreden 
over het resultaat, want de toespraak werd als propagandabrochure uit-
gegeven – zijn eerste publicatie. Ook op andere vlakken probeerde Eli 
zijn partijgenoten te verheffen. Zo nam hij de leiding op zich van een 
sociaaldemocratische studiekring, organiseerde hij een sprekerscursus 
en startte hij een geheelonthoudersvereniging. Naast zijn normale baan 
voor de ‘uitbuiter’ slokte de beweging al zijn vrije tijd op. In een van de 
spaarzame brieven aan Drees beklaagde hij zich dat hij soms dagenlang 
geen krant kon lezen wegens tijdgebrek.89

 Maar Eli vond wel de tijd om in kranten te gaan schrijven. In 1906 be-
gon hij als freelancejournalist artikelen te leveren in de Vlaamse socia-
listische bladen De Vooruit, De Werker en De Waarheid, trad hij op als 
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correspondent in België voor het Duitse sociaaldemocratische partijor-
gaan Vorwärts en schreef hij ook een artikel in het marxistische De Nieu-
we Tijd.90 Enkele van deze artikelen zijn te plaatsen onder de categorie 
‘journalistiek handwerk’. In het artikel in De Nieuwe Tijd bijvoorbeeld 
gaf Eli een gedetailleerd verslag van het Belgische politieke klimaat in de 
aanloop naar de verkiezingen van dat jaar. Het stuk was weliswaar be-
paald niet geheel objectief – Eli schreef letterlijk dat het omverwerpen 
van de zittende, klerikale regering ‘zeer gewenscht’ was –, maar mengde 
zich niet in de ideologische discussies die er in dit blad zo vaak werden 
gevoerd.91

 In De Waarheid – niet te verwarren met het latere communistische 
dagblad uit Nederland – schreef Eli een artikelenserie over de geheel-
onthouding. Het was een reactie op een stuk van een andere socialisti-
sche schrijver, die op grond van enkele laboratoriumproeven op dieren 
had geconcludeerd dat een matig gebruik van alcohol geen kwaad kon. 
Eli vond deze uitspraak niet goed onderbouwd en dus stuitend. Wat 
hem betreft was alcohol ‘vergif’, ofwel ‘doodswater’ – in elk geval totdat 
het tegendeel werd bewezen.92 Zonder harde wetenschappelijke bewij-
zen die het risico van alcohol voor de gezondheid van de mens zouden 
nuanceren, zou hij zich hard blijven maken voor de geheelonthouding, 
ook al besefte hij dat hij in België – nog meer dan in Nederland – een 
zeer impopulair standpunt voorstond.93

 Het meest persoonlijke artikel in deze periode schreef Eli in De Wer-
ker. Het was een recensie van het toneelstuk Door de Joodsche Wet van de 
auteur H. Daniels, dat op zondag 11 maart 1906 in de schouwburg van 
Antwerpen was opgevoerd. Het stuk speelt in een Antwerps Joods mi-
lieu en draait om de tegenstelling tussen de orthodox-Joodse vodden-
koopman Samuel en zijn vrijzinnige, socialistische broer David. Hun 
kinderen – neef en nicht – willen met elkaar trouwen, maar Samuel ver-
klaart alleen toestemming voor het huwelijk te kunnen geven als ze in 
de synagoge voor de Joodse wet trouwen. Deze stijfkoppigheid leidt tot 
grote woede van de kinderen en van David, met allerlei complicaties tot 
gevolg.
 Een toneelstuk met een dergelijke thematiek was in het begin van de 
twintigste eeuw geen uitzondering. Dat kwam vooral door de Rotter-
damse Joods-socialistische auteur Herman Heijermans (1864-1924), 
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die in 1898 onderwerpen als de verhouding tussen Joden en christenen, 
God en natuur, gemeenschap en individu in zijn controversiële toneel-
stuk Ghetto had verwerkt. Ook hierin ging het om een huwelijk, maar 
dit keer tussen dat van een Joodse socialist met een niet-Joods dienst-
meisje.94

 Door de Joodsche Wet was een slap aftreksel van Ghetto. Waar Heijer-
mans op inventieve wijze de bekrompenheid van het Joodse wettencom-
plex tegenover de grootsheid van het Bijbelse verleden plaatste, kwam 
Daniels niet verder dan een aantal gemeenplaatsen en stereotypen over 
Joden. Althans, dat was de mening van Eli d’Oliveira, die een vernie-
tigende recensie over het toneelstuk schreef.95 Hij had zich wild geër-
gerd: ‘Dit is ’n crapuleus, ’n belabberd stuk, ’n mengsel van joodsche 
uitdrukkingen, holle frases en gewaagde machtspreuken.’ In het drama 
werd de orthodoxe Jood Samuel belachelijk gemaakt door hem allerlei 
Hebreeuwse woorden en uitdrukkingen in de mond te leggen – tot hi-
lariteit van het publiek, maar tot opmerkelijke woede van Eli. De He-
breeuwse woorden hadden geen enkele functie en waren duidelijk be-
dacht door een auteur die zelf geen binding met het Jodendom had: ‘Dat 
was gewoonweg schande! Schande voor ’t publiek, dat lachte om iets dat 
’t niet begreep. Schande nog meer voor den auteur, die dergelijke dingen 
hier in Antwerpen ten tooneele voert!’96 Eli d’Oliveira was een actief 
socialist en had al jaren terug afstand genomen van het geloof en milieu 
van zijn voorvaderen. Maar niemand moest het in zijn hoofd halen om, 
al was het indirect, de spot te drijven met zijn achtergrond. Dat maakte 
de emotionele recensie in De Werker wel duidelijk.
 Het eerste halfjaar van 1906, waarin Eli zijn eerste stukken voor kran-
ten en bladen schreef, moet überhaupt een emotionele periode voor 
hem zijn geweest. In november 1905 was namelijk zijn minder dan twee 
jaar jongere broer Jacob overleden. Over de doodsoorzaak tasten we in 
het duister, maar zijn heengaan zal een grote indruk op Eli hebben ge-
maakt. Jacob was de broer met wie hij samen op school en de stenogra-
fieclub had gezeten, en met wie hij tegelijkertijd naar Antwerpen was 
verhuisd. Hoewel Eli zich in zijn werk vaak bediende van autobiogra-
fische elementen, komt de dood van zijn broer maar heel sporadisch, 
en dan nog indirect voor. In een inleiding van een boekrecensie voer-
de hij bijvoorbeeld een oudere vriend op, aan wie hij ‘in de jaren, toen 
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onverdiende verliezen mij bezwaarden met wel-verdiend verdriet’ veel 
had gehad.97 En zijn eerste boek kende een passage waarin de hoofd-
persoon plotseling werd bevangen door een hevig verdriet, waaraan hij 
niet wilde toegeven: ‘[...] langzaam welde ’t in ’m op: ’t bewustzijn dat er 
iets was, waaraan hij niet denken kon, waaraan hij niet denken mócht... 
want hevige siddering zou ’m bevangen dan, en tranen, gloei-stekende 
tranen zouden uit ’m stroomen, als dacht-ie aan ’n trouw-lieve broer, 
pas onder d’aarde.’98

 Daar bleef het bij. Misschien was zijn verdriet zo groot dat hij er niet 
over kon schrijven, of stopte hij zijn leed weg en hield hij het voor de 
buitenwereld verborgen. Maar het was niet zo dat Eli gewoon doorging 
met zijn leven, alsof er niets was gebeurd. Wellicht beïnvloed door de 
confrontatie met de sterfelijkheid besloot hij in het jaar volgend op Ja-
cobs dood alles op alles te zetten om zijn droom te realiseren: schrijver 
worden. Het roer moest om.
 Het eerste teken van Eli’s naderende carrièreswitch is te vinden in 
het archief van de sdap. Daarin is een dikke stapel sollicitatiebrieven 
bewaard gebleven van reacties die er op vacatures bij het sociaaldemo-
cratische partijorgaan Het Volk binnenkwamen. De meeste sollicita-
ties bestonden uit kleine briefkaarten of afgescheurde briefjes met inkt-
vlekken en doorhalingen. Maar er is één pakket dat meteen de aandacht 
trekt: een drie pagina’s tellende, in een keurig handschrift geschreven 
brief, inclusief pasfoto, naamstempel, referenties van negen bekende en 
minder bekende sociaaldemocraten uit België en Nederland, en met zes 
bijgevoegde artikelen – ‘Gelieve na gebruik ter beschikking te houden 
van partijgenoot W. Drees, die het tegen volgbriefje zal komen afhalen.’
 Eli solliciteerde op de vacature van redacteur, maar duidelijk was dat 
hij zichzelf niet zag als een doorsneejournalist: ‘Krijg ik deze betrek-
king, [...] dan zal ik er hoogstwaarschijnlijk in slagen, de Partij, behal-
ve een opofferingsgezind wetend strijder, een socialistisch letterkun-
stenaar te geven.’ Een socialistisch letterkunstenaar – dat was wel wat 
anders dan een redacteur. Verder vond hij het nodig een licht dreige-
ment te uiten. Aangezien hij van zijn patroon bij het handelshuis bin-
nenkort dagelijks naar de beurs toe moest, zou hij dus voortaan nooit 
meer tijd hebben zich voor de sociaaldemocratie in te zetten. Tenzij... 
Inderdaad: tenzij hij de redacteursbaan zou krijgen.99 Gezien de toon 
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van de brief is het niet zo vreemd dat de sollicitatiecommissie ervoor 
paste om de socialistische letterkunstenaar de gewilde baan aan te bie-
den. Misschien was hij ook wel een beetje jong: niet voor niets had Eli er 
in zijn sollicitatiebrief enkele jaartjes bij gesmokkeld door zich voor te 
doen als 22-jarige (in werkelijkheid was hij pas vier maanden twintig).
 De afwijzing betekende niet dat Eli voortaan, zoals hij in zijn brief 
had gemeld, elke dag naar de beurs ging. Hij was vastbesloten om zijn 
droom na te volgen – dan maar een socialistisch letterkunstenaar wor-
den zonder in dienst te zijn van een krant. Hij nam ontslag bij de ‘uitbui-
ters’ van het handelshuis en keerde terug naar zijn ouderlijk huis. Dat 
betekende tegelijkertijd een verhuizing naar zijn vaderland, want zijn 
ouders waren in februari 1906 – na een verblijf van bijna drieënhalf jaar 
in Antwerpen – teruggekeerd naar Amsterdam, naar de Govert Flinck-
straat. De beslissing om na twee jaar op zichzelf wonen weer naar zijn 
ouders te moeten gaan, viel hem zwaar. Raphaël en Grietje d’Oliveira 
hadden het niet breed, en ze hadden al zoveel geïnvesteerd in de oplei-
dingen van hun zoons. Eli’s vader snapte niets van de beslissing, zoals 
blijkt uit het autobiografische verhaal ‘De broodschrijver’ dat Eli over 
deze periode in zijn leven schreef. De inmiddels 45-jarige diamantslij-
per deed weinig om zijn verontwaardiging tegenover zijn zoon te ver-
bloemen:

Alles in de wereld heb ’k je late leere... Tale, boekhoue, administratie... ál-
les. As mijn fader mijn ’n tiende had late leere fan wat jij ken... wat zeg ik? 
Mit ’n twintigste gedeelte van jouw kapaciteite had ’k fortuin gemaakt... 
dat zat ’k nou nie-meer achter de schijf...100

Eli voelde zich inderdaad schuldig dat hij op zijn twintigste weer op de 
zak van zijn ouders moest teren. Maar het was de enige mogelijkheid 
om zich volledig te kunnen concentreren op de roman waaraan hij al 
enkele jaren bezig was. Alhoewel, dat was de bedoeling. In de praktijk 
bleek zijn ouderlijk huis toch geen ideale werkomgeving. Dat lag vooral 
aan Eli’s jongste broer Jacques, die urenlang ‘beroerde, onmuzikale etu-
des’ op zijn viool ten gehore bracht en Eli daarbij ook nog regelmatig 
uitschold voor ‘doodvreter’. Dat is niet prettig thuiskomen.
 Voor Eli zat er niets anders op dan in de stilte van de nacht zijn ro-
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man af te schrijven. Dat had veel voeten in de aarde, want hij werd afge-
leid door een verschijnsel waarmee hij in zijn leven waarschijnlijk nog 
weinig te maken had gehad: twijfel. Twijfel of hij de goede stap had ge-
zet door een goedbetaalde kantoorbaan te verruilen voor een armetie-
rig schrijversbestaan op kosten van zijn ouders. Zelfs zijn kleding was 
erop achteruitgegaan: droeg hij eerst deftige vesten, nu liep hij rond met 
gaten in zijn kleren. Maar ook een andere twijfel had bij hem postge-
vat: de twijfel of hij werkelijk een ‘grootsch werk’ aan het scheppen was. 
Daar was hij aanvankelijk heilig van overtuigd, maar dit zelfvertrouwen 
kreeg een knauw nadat hij een hoofdstuk ter lezing aan een belangrijke, 
door hem bewonderde auteur en literatuurcriticus had gezonden. Deze 
criticus – waarschijnlijk Israël Querido, die destijds een veelgelezen li-
teraire rubriek had in het Algemeen Handelsblad en wiens barokke stijl 
een inspiratiebron vormde voor Eli – had het hoofdstuk ongelezen te-
ruggestuurd.101 Ook een uitgever vinden was niet zo gemakkelijk als hij 
eerst had gedacht. Toch zette Eli door – en met succes. Uiteindelijk vond 
hij onderdak bij de in 1904 opgerichte Amsterdamse uitgeverij Ven-
nootschap Letteren en Kunst. Uitgever was Maurits Ezechiël Cohen, 
een telg uit een roemrijk Joods uitgeversgeslacht. Cohen was net als Eli 
afgedreven van het Joodse geloof – in 1908 zou hij met een niet-Joods 
dienstmeisje trouwen, waardoor hij zich van zijn familie vervreemdde 
– en hij had een voorkeur voor het uitgeven van socialistisch georiën-
teerde literatuur: werk van Franc van der Goes bijvoorbeeld, en verta-
lingen van Karl Marx.102 Om het socialistische karakter van Eli’s roman 
te benadrukken, stelde hij voor de titel De draaikolk te vervangen door 
Quasi-socialisten.103 Eli was allang blij dat hij een uitgever had gevonden 
en stemde toe. In november 1907 zag het debuut van de pas 21-jarige 
schrijver het levenslicht: precies driehonderd pagina’s in een donkerro-
de, harde kaft.104

Quasi-socialisten

In Quasi-socialisten. Hollanders te Antwerpen komen veel elementen te-
rug uit Eli d’Oliveira’s leven en het Antwerpse arbeidersmilieu waarin 
hij gedurende drie jaar had gebivakkeerd. Thema’s als Joodse identiteit, 
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antisemitisme, de praktijk van het (Antwerpse) socialisme, en de ver-
houding tussen Hollanders en Vlamingen, Joden en niet-Joden en Sefar-
diem en Asjkenaziem spelen een grote rol. Bovendien was Quasi-socia-
listen grotendeels een sleutelroman, waarin Eli zelf ook een belangrijke 
functie vervulde. Allemaal redenen om dieper op het boek in te gaan.
 Hoofdpersoon van het boek is de onstuimige Amsterdamse diamant-
slijper David(je) Peereboom. In een ver verleden was hij anarchist ge-
weest en had hij zich erop toegelegd vergaderingen van sociaaldemocra-
ten te verstoren, maar op een gegeven moment was hij zelf overgestapt 
op de sociaaldemocratie. Als vrijgezel hield hij ervan de bloemetjes bui-
ten te zetten, met veel drank, schranspartijen en ‘woeste orgieën’. Hij 
was het prototype van de uit een straatarm gezin afkomstige autodidact, 
die zichzelf had leren lezen. Als hij niet de hort op was, las hij alles wat 
los en vast zat: ingewikkelde werken over sociologie, natuurfilosofie en 
antropologie, maar bovenal over de theorie van het marxistisch-socia-
lisme. Weliswaar begreep hij meestal niet de samenhang tussen de tek-
sten, maar hij slaagde er wel in om kernachtige zinsneden te onthou-
den. Daarmee kon hij partijgenoten gemakkelijk imponeren, bespotten 
of overbluffen. Hij was een goed spreker, die anderen kon meeslepen in 
zijn verhaal, zonder dat hij zelf precies wist wat zijn standpunt was. De 
meer intellectuele socialisten liepen met hem weg omdat hij zo goed be-
antwoordde aan het beeld van ‘de proletariër’.
 Quasi-socialisten begint als David van Amsterdam naar Antwerpen 
verhuist, zoals zovele Amsterdams-Joodse diamantslijpers in het begin 
van de twintigste eeuw de overstap maakten. Hij drinkt inmiddels niet 
meer, is getrouwd met de vrome Lena en heeft twee zoons. Het feit dat 
David hen niet had willen laten besnijden, had voor verwijdering met 
zijn (schoon)familie gezorgd. In Antwerpen wordt Peereboom al snel 
aangesproken door de Nederlandse sociaaldemocraat Makkie van Em-
den, die zich Davids spreektalent nog herinnert uit Amsterdam. Hij 
vraagt Peereboom om op een protestvergadering van de socialistische 
partij te ageren tegen de pas opgerichte ‘Gilde der Antwerpse Diamant-
nijverheid’, de katholieke tegenhanger van de door Joden gedomineerde 
Antwerpse Diamantbewerkersbond (adb).
 Al sinds het volwassen worden van de diamantindustrie in de Schel-
destad was de door de Nederlandse a ndb  gesteunde adb de vakvereni-
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ging geweest die de touwtjes in handen had: alleen zij bepaalde de leer-
lingenquota en de tarieven. Om als diamantbewerker nieuwe leerlingen 
te kunnen opleiden, moest dus eerst toestemming worden gevraagd aan 
de Bond. Die verleende de toestemming lang niet altijd, zeker niet in pe-
rioden dat de Antwerpse fabrieken werden overspoeld door Nederland-
se arbeiders. Het gevolg was dat sommige vaders hun zonen niet voor 
‘het vak’ konden opleiden. Om tegen het monopolie van de adb in te 
gaan, richtten zij in 1904 de Gilde op. Dat was in feite een clandestiene 
leerlingenkwekerij die jonge diamantbewerkers tegen lage lonen in de 
fabrieken liet werken, en tijdens stakingen ook ‘onderkruipers’ plaatste 
die niet aan de stakingen wilden deelnemen. De katholieke Gilde (door 
tegenstanders ook wel ‘hoerenbond’ genoemd) werd zo een serieuze be-
dreiging voor de adb en zorgde tegelijkertijd voor toenemende span-
ningen tussen Belgen en Hollanders (die de schuld kregen van de krapte 
op de arbeidsmarkt), en in het verlengde daarvan tussen katholieken en 
Joden.105

 Makkie van Emden werkt op het gemoed van David om zich uit te 
spreken tegen de hoerenbond, als was het maar vanwege zijn Joodse af-
komst:

Ik geloof, dat ’t onze plicht is [...] om op staande voet, als Hollander-zijn-
de, te protesteere, en die Jodenvervolging, want dáár komt ’t toch maar 
op neer, in de geboorte te smoren. Je weet natuurlek wel, ik zou háást zeg-
ge: evegoed as ik, dat ik voor me Jood-zijn geen soe geef; ik beschóuw me-
zelf niet meer as Jood [...], maar zóó iets, móet iedereen verderwelijk ach-
te voor de organiezaatsie, [...] en nu lijk jij (met vooruitgestoken mageren 
vinger), ons de angeweze persoon, de rait man in de rait plees, om in ’n 
vergadering, die we gaan belegge, as afgewaardegde van de te Antwerpen 
woonáchtige Hollanders, over dit onderwerp, ’t woord te foere.106

David houdt voor de vorm de uitnodiging even af, maar eigenlijk heeft 
hij aan twee woorden genoeg om erop in te gaan: hij is zo trots als een 
pauw dat hij de mogelijkheid krijgt om een verhaal te houden voor de 
Partij. En hij heeft succes: in de protestvergadering lukt het hem om de 
aanwezigen op te hitsen tegen de ‘duivelse’ leider van de hoerenbond en 
tegen de kapitalisten, aan wie hij de schuld geeft:
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De kapitaliste zette Belg op tegen Hollander, Katholiek tege Jood, ge-
loovige tege ongeloovige. Maar ge weet ’t alle met mij, Marx heeft ’t ons 
voorgezegd, en we blijve ’t ’m na zegge, ... dáár loopt de scheidingslijn 
niet. De scheidingslijn loopt niet tusschen Jood en Krist, de scheidings-
lijn lóópt niet tusschen Belg en Hollander, de scheidingslijn loopt tussche 
bedriegers en bedrogene, tussche uitbuiter en uitgebuite, tussche kapita-
list en proletariër, tussche dief en bestolene! [...] Welnu! Kamerade! Die 
Heere, die óns ’t licht niet in de ooge gunne, die steune de Gilde. Behoef 
ik u nog meer te zegge, ziet ge nu mét me in, dat de manne van de Hoere-
bond niet zijn te vertrouwe!107

De gloedvolle rede van David blijft niet onopgemerkt. Na afloop van 
de vergadering krijgt hij een uitnodiging te verschijnen op een partijtje 
van socialistische intellectuelen en kunstenaars. Daar maakt hij kennis 
met de jonge Nederlander Levie Vrede, een welbespraakte, idealistische 
kantoorbediende en schrijver die een relatie heeft met de Vlaamse, ka-
tholieke actrice Hanna Pyrgos. Levie doet uitgebreid uit de doeken dat 
hij onlangs bij een belabberd toneelstuk was geweest dat zich afspeelde 
in een Joods milieu. Aan alles was te zien geweest dat de auteur geen 
weet had van wat zich in dat milieu in werkelijkheid afspeelde: de perso-
nages waren stereotypen en het stuk zat vol belachelijke Joodse uitdruk-
kingen. In plaats van te applaudisseren had Levie gefloten, ook al was hij 
de enige die dat deed.
 Levie leeft als overtuigd socialist volgens strikte principes. Allereerst 
is hij een fanatieke geheelonthouder, want alcohol is volgens hem een 
belangrijke oorzaak van de misstanden in de arbeidersbuurten. Inder-
daad zijn er veel verhalen bekend van Amsterdamse diamantslijpers die 
hun weekloon onmiddellijk na ontvangst in de kroeg opzopen, ten kos-
te van het onderhouden van hun gezin.108 In Antwerpen was deze pro-
blematiek misschien nog wel sterker, aangezien het drinken van ‘pinten’ 
een belangrijk onderdeel was van de volkscultuur. Alcohol was de oor-
zaak van de lage opkomst bij partijvergaderingen: de meeste partijleden 
gingen liever meteen in de kroeg zitten. En als er al door de weinige aan-
wezigen op vergaderingen interessante discussies werden gevoerd, ver-
zandden die, naarmate de avond vorderde en de alcoholconsumptie toe-
nam, regelmatig in borrelpraat of vechtpartijen – Quasi-socialisten staat 
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er vol van. Levie doet er alles aan om het drankgebruik van zijn Vlaamse 
partijleden te veranderen, maar oogst vooral hoon. Tot Levies ontzet-
ting is zelfs de Antwerpse partijleider een verstokte alcoholist.
 Een ander belangrijk onderdeel van een sociale, reine levensstijl was 
een ethisch verantwoorde omgang met dieren. Levie is dan ook over-
tuigd vegetariër en tegen vivisectie. Hij kijkt neer op partijgenoten die 
schaamteloos biefstukjes verorberen. Op hun beurt bespotten de par-
tijgenoten de principiële houding van Levie door anekdotes over vege-
tariërs te vertellen, bijvoorbeeld die van een vegetariër die tot zijn eigen 
verwondering door een stier was aangevallen, ook al had hij nooit vlees 
gegeten. Of die van een andere fanatieke vegetariër, die uit woede een 
boer had vermoord vanwege het slachten van een koe.109 Ook op dit vlak 
lukt het Levie dus niet om zijn medepartijleden te verheffen.
 Er is nog een derde levenshouding waarin Levie streng in de leer is. 
Tenzij er sprake is van poging tot voortplanting is hij een voorstander 
van seksuele onthouding. Dit principe ging uit van het idee dat de geest 
het lichaam regeert en dat lagere driften, zoals seksuele lust, onder-
drukt moeten worden. Seksuele onthouding werd in Nederland vooral 
uitgedragen door de in 1901 opgerichte Rein Leven Beweging, een ver-
eniging die was voortgekomen uit een christen-anarchistische land- en 
tuinbouwkolonie uit Blaricum.110 Levie wil niets met deze vereniging 
van doen hebben – hij noemt haar leden ‘achteruitgaande, vervallende 
Rijkelui’s zoontjes’ – en heeft dan ook een ander hoofdmotief om voor 
seksuele onthouding te pleiten: hij ziet die als een middel om het prole-
tariaat te verheffen. Zijn knappe vriendin Hanna Pyrgos bijvoorbeeld 
is afkomstig uit een Antwerpse achterbuurt, waar ze veel dingen had 
meegemaakt die het daglicht niet konden verdragen. Toen ze in de to-
neelwereld terechtkwam, werd dat er niet minder op: ‘Je hebt in ’t toon-
eel-milieu veel vuiligheid moeten zien, en daardoor is alles wat met ons 
sexueel leven in verband staat je gaan walgen,’ aldus de vroegwijze Levie 
tegen Hanna.111 Zij kijkt op tegen de jonge, maar overtuigende Levie, die 
zich niet verlaagt tot het gedrag dat ze kent uit haar jeugd en haar milieu. 
Omdat Levie in staat is zijn lusten te controleren blijft ze bij hem en doet 
ze er alles aan een geciviliseerde vrouw te worden. Ze is zelfs voorne-
mens om haar carrière binnen de door Levie zo verachte toneelwereld 
stop te zetten.
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 Hanna Pyrgos vertelt aan Lena, de vrouw van David Peereboom, over 
de afspraak met haar vriend. Lena is onder de indruk. ‘Als dát kon... dan 
wist je zoo veilig-zeker, dat je man wat anders in je waardeerde, dan ’t 
genot dat je ’m kon geven.’112 Ze stelt aan David voor om ook seksuele 
onthouding toe te passen, om niet hetzelfde te leven als ‘die menschen 
hier’.113 David reageert woest. Hij is een temperamentvolle man en moet 
nu eenmaal aan zijn geslachtsdriften voldoen, zeker nu hij in Antwer-
pen leeft, waar op straat de meest wellustige vrouwen naar hem lonken. 
Davids woorden komen hard aan bij Lena, die moet terugdenken aan 
de jongens die haar in haar jeugd vernederden door haar op straat na te 
roepen: ‘“Jodin... smaùs... jóód!” Ze hoorde ze nóg schateren: Ha-haää... 
ze het zech nog niet gewasschje... ha-haää... kêêk ’r loope... breek je bèï-
ne niet... jóód...”’114

 Toch bedenkt David zich. Om zijn vrouw een lesje te leren besluit hij 
in te stemmen met haar verzoek, maar haar verder in het dagelijks leven 
geheel te negeren. Dat laatste is niet zo’n probleem, maar met de seksu-
ele onthouding heeft hij het zwaar. Hij kan algauw nergens anders meer 
aan denken; de ‘slechte gedachten’ tollen als een draaikolk door zijn 
hoofd. Hij maakt lange wandelingen door de achterbuurt van Antwer-
pen, maar de lust blijft door zijn lichaam gieren. Hij lijdt. Als hij weer 
bier begint te drinken, is dat het begin van het einde. In een park komt hij 
Hanna Pyrgos tegen, die hem vertelt dat het best mogelijk is om met één 
vrouw lichamelijk en met een andere geestelijk te zijn. En inderdaad: 
aan het slot van de roman vergrijpt David zich aan zijn Vlaamse werk-
ster: ‘In d’r zachte aermen die levensvol warmden om z’n hals, voelde-ie 
zich zwellen, zwellen naar haar,... d’r herte klopte aan z’n oor... en in z’n 
alles-verslindende begeerte om éen te zijn met de vrouw die ’m her-gaf 
de zoette wellust die hij had verlangd zoo eindeloos-smachtend; voelde-
ie zich plots worden Belsj.’115

 Ook Hanna, Levies vriendin, lukt het uiteindelijk niet om kuis te le-
ven, als een goede socialistenvrouw. Als ze samen met Lena in een groot 
warenhuis is – hét symbool voor het verderfelijke kapitalisme –, gaat ze 
zich te buiten aan luxe-inkopen. Ook drinkt ze een pint en flirt ze met 
mannen uit het aanwezige café-chantantgezelschap. Lena weet niet wat 
ze ziet – de door haar bewonderde dame blijkt inderdaad precies het-
zelfde te zijn als al die andere ordinaire Vlaamse vrouwen.
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 Afgezien van Lena is Levie Vrede de enige die in het boek overeind 
blijft. Hij blijft trouw aan zijn principes en is, in tegenstelling tot de rest, 
een échte socialist. Dat blijkt wel als een berouwvolle David Peereboom 
hem opzoekt in zijn eenvoudige huurkamer en opbiecht wat hij met 
zijn werkster heeft gedaan. Hij is als de dood dat alles uitkomt en dat hij 
voortaan zijn twee kinderen niet meer mag zien. Levie neemt hem mee 
naar een hoek, waar hij een beeld van Marx heeft staan, en spreekt hem 
vermanend toe:

– Die kè-je niet meer, hè Peereboom?
–  Och, praat me dáar niet van... O, o, o! mijn kinderen, Gottogod mijn 

twee schape.
– Hij moest je méer zijn als Jezus voor ’n Krist.
– Mijn kindere, mijn arreme kindere...
– Dénk toch ná Peerboom, hij kan je troosten en hellepe...
–  Levie, Levie, red de twee schape, o, o, o! die twee onscheuldige steúm-

pers... An Marrex heb ’k níks... ha-ha-ha-ha-há...
– Dat is omdat je ’m nooit gehad hebt, Peereboom.116

Marx betekent voor een echte socialist als Levie nog meer dan Jezus 
voor een christen. Maar David Peereboom kan er niets mee. Voor de 
buitenwereld en op vergaderingen doet hij zich wel voor als een soci-
alist, maar eigenlijk is hij, net als alle Belgische partijleden, een quasi-
socialist. Hij gaat niet bij zichzelf te rade, maar richt al zijn woede en 
schaamte op degene die hij ziet als aanstichtster van zijn onheil: Hanna 
Pyrgos – zíj had immers Davids vrouw aangespoord tot seksuele ont-
houding en tegelijkertijd tegen David zelf gezegd dat het geen kwaad 
kon een andere vrouw dan zijn echtgenote lichamelijk te beminnen. 
Het boek eindigt met een scheld- en dreigbrief van David aan Hanna’s 
adres:

Vuile stinkendige comediantster!
[...] Leef jij maar ‘rein’ hoor, rottige pekelhoer. [...] denk d’r om, de kruik 
gaat zoo lang te water tot hij barst, en als ik in het ongeluk gestort wordt, 
dan zal jij er ook spoedig aan gelooven. Zeg dat maar aan je mannetje 
hoor hoertje en breng hem den groete over van de tingeltangelmeneer 
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waar jij mee hebt bier gedronken uit één glas en waar jij het mee gehou-
den hebt, [...] en tevens van jou slachtoffer die zich noemt
D. Peereboom
Anvers.117

Tot zover de inhoud van het curieuze boek, dat, zoals gezegd, niet alleen 
een zedenschets is van het Antwerpse diamantbewerkersmilieu, maar 
ook een sleutelroman. Toen Eli d’Oliveira een recensie-exemplaar op-
stuurde naar de Antwerpse schrijver en journalist Lode Baekelmans, 
schreef die meteen terug dat hij moeiteloos alle verschillende karakters 
uit het boek kon herkennen: ‘Wat bekende tronies mocht ik ontmoeten! 
Joa, van eighe! [...] al ken ik hen maar van verre, toch kan ik zo de namen 
weergeven waarmede zij geboekt staan op den burg. stand.’118 Eli haastte 
zich om te verklaren dat de figuren in zijn boek wel op bestaande perso-
nen waren geïnspireerd, maar dat hij toch ook veel erbij had verzonnen. 
Hij smeekte Baekelmans om in zijn recensie niet de namen te geven die 
hij had herkend, want ‘[d]it zou iemand, die voor zijn zonden flink ge-
boet heeft, onverdiend in ongelegenheid brengen. U zult misschien be-
grijpen wie ik bedoel...’119

 Of het door Baekelmans’ recensie kwam of niet, de bedoelde persoon 
was inderdaad in ongelegenheid gebracht. Maar hij sloeg terug. Na de 
verschijning van Quasi-socialisten ontvingen talloze recensenten – on-
der anderen Israël Querido – in ruwe taal opgestelde schotschriften te-
gen Eli d’Oliveira.120 Ook Eli zelf vond bijna dagelijks een scheldbrief in 
zijn brievenbus. Gelukkig had hij het vermogen om deze beklemmende 
affaire om te zetten in een positieve ervaring, zo blijkt uit een artikel dat 
hij twee jaar na dato schreef in het tijdschrift De Ploeg. Eli legde hierin 
uit dat hij de hoofdfiguur van zijn roman inderdaad had willen baseren 
op een bestaand persoon die hij wel eens oppervlakkig had gesproken. 
Helaas kon hij hem niet beter leren kennen, want net op het moment 
dat hij toenadering had willen zoeken was de betreffende man uit Ant-
werpen verhuisd. Eli had dus weinig materiaal om mee te werken. Maar 
toen hij het boek uiteindelijk had voltooid, bleek dat romanfiguur en 
model vrijwel geheel overeenkwamen, ‘zelfs in tal van kleine byzonder-
heden, die ’t “model” mij nooit zou hebben toevertrouwd, indien ik zij-
ne intieme vriend ware geweest’. Dat bleek ook wel uit de dreigbrieven 
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die de persoon rondstuurde; die kwamen in woordkeus, spelling, toon 
en ‘beeldenvoorraad’ vrijwel geheel overeen met de scheldbrief van Da-
vid Peereboom aan Hanna Pyrgos op de laatste pagina van de roman. 
Eli liet het erbij zitten. Hij was door de affaire teleurgesteld, maar had 
er ook zekerheid door gekregen: het voorval deed hem ‘rustiger dan ooit 
vertrouwen op de reële waarde van mijn scheppende intuïtie’.121

 Eli’s mededeling dat hij het ‘model’ voor zijn hoofdfiguur slechts op-
pervlakkig kende, moet enigszins bezijden de waarheid zijn geweest. Uit 
de overige informatie in het artikel in De Ploeg, en vooral de karakteri-
sering van David Peereboom zelf, is op te maken dat bedoelde persoon 
in werkelijkheid niemand anders geweest kan zijn dan de bekende soci-
alist Bram Soep (1874-1958), die zichzelf doorgaans A.B. Soep noemde 
omdat dat chiquer stond.122 Deze diamantslijper was, in de woorden van 
historicus Salvador Bloemgarten, ‘rond de eeuwwisseling het enfant 
terrible bij uitstek onder de marxistisch georiënteerde socialisten’.123 Hij 
was afkomstig uit een straatarm gezin uit de Amsterdamse Jodenbuurt. 
Op zijn tiende ging hij van school af, als ‘halve analfabeet’. In het begin 
van de jaren 1890 raakte hij in de ban van Het Centrum, een anarchis-
tische propagandaclub rond de jonge Amsterdamse caféhouder Bram 
Reens (1870-1930). Met ludieke en provocerende acties had die er nog 
vóór de grote diamantbewerkersstaking van 1894 voor gezorgd dat de 
eerste Joodse arbeiders tot de sdb kwamen en braken met hun religie: 
‘Wij hebben opgehouden jood te zijn en zijn socialisten geworden,’ liet 
Reens zelf op 1 januari 1894 optekenen.124 Bram Soep was een van hen.
 Na de afsplitsing van de parlementaristen Troelstra en Polak in 1894 
bleef Soep aanvankelijk de revolutionaire Domela Nieuwenhuis trouw. 
Soep uitte dat door vergaderingen van de net opgerichte sdap te ver-
storen, waarbij hij lichamelijk geweld niet schuwde. Hierdoor kreeg hij 
een twijfelachtige reputatie. Zijn onverzorgde uiterlijk hielp niet mee: 
‘Men zei van hem, dat hij een eed had gezworen om zich niet meer te 
wasschen aleer water en zeep gemeenschappelijk eigendom zou zijn ge-
worden,’ aldus de sociaaldemocratische voorman J.H. Schaper in zijn 
memoires.125 In augustus 1898 brak Soep toch met Domela, om over te 
stappen naar de sdap. Hij ontwikkelde zich tot een enigszins warrige, 
maar populaire spreker, zeker onder de linkervleugel van de partij; de in-
tellectuelen onder hen konden een radicale arbeider goed gebruiken. In 
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1900 startte Soep een uitgeverij annex boekwinkeltje – hij had zichzelf 
inmiddels lezen geleerd en was een verwoed boekenverzamelaar gewor-
den –, dat vooral diende als ontmoetingsplaats voor marxistisch-socia-
listen.126 Na het verlies van zijn boekhandel, in 1904, vertrok hij met zijn 
vrouw, de Joodse roosjessnijdster Sophia Lazarus, en zijn twee kinde-
ren naar Antwerpen. Hij hield het er niet lang uit: binnen een jaar keerde 
het gezin terug naar Amsterdam. Daar stapelden de problemen zich op 
voor Soep. Na een vechtpartij met een collega-slijper werd hij ontsla-
gen. En hij raakte niet alleen zijn baan kwijt, ook zijn vrouw en kinderen 
verlieten hem. In zijn eentje keerde Soep terug naar Antwerpen, waar 
hij hertrouwde en jarenlang betrokken zou blijven bij de meest uiteen-
lopende conflicten, intriges en samenzweringen in partij en vakbewe-
ging.127

 Het moet in Soeps eerste Antwerpse jaar zijn geweest dat Eli kennis-
maakte met de ex-anarchistische, marxistisch-socialistische boekenver-
slinder. Het zal niet alleen bij een kennismaking zijn gebleven, zoals Eli 
later suggereerde. In Eli’s sollicitatiebrief voor de vacature van redac-
teur bij Het Volk had hij namelijk A.B. Soep als een van zijn negen re-
ferenties opgevoerd128 – dat doe je niet als je iemand slechts ‘een enkel 
maal zeer oppervlakkig’ hebt gesproken.129 En Eli zal ook zeker waar-
dering voor Soep hebben gehad. De toespraak die David Peereboom 
in Quasi-socialisten houdt tijdens de protestvergadering tegen de Gilde 
ademt dezelfde geest uit als Eli’s eigen voordracht over socialisme en 
godsdienst: vergeet de tegenstellingen tussen Joden en christenen; de 
echte vijand is het kapitalisme! Maar Eli had ook veel kritiek op Soep: 
ondanks zijn mooie praatjes leefde hij niet met hart en ziel voor de par-
tij. Hij gebruikte het socialistische gedachtegoed slechts als vehikel om 
zijn eigen status te vergroten.
 Deze kritiek kon Eli in romanvorm mooi naar voren brengen vanuit 
de romanfiguur Levie Vrede – de enige ware socialist in Diamantwer-
pen. Het was Eli’s alter ego. Willem Drees was de gelijkenis tussen de 
romanfiguur en zijn vriend al snel opgevallen: toen hij Eli’s boek nog 
niet uit had, schreef hij al aan zijn verloofde dat Levie de verpersoon-
lijking was van Eli.130 Helaas schreef Drees niets over Levies vriendin 
Hanna Pyrgos. Het zou goed kunnen dat deze femme fatale was geïn-
spireerd op een bestaande figuur. De redevoering van Eli d’Oliveira 
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over socialisme en godsdienst was bijvoorbeeld opgedragen ‘aan mijne 
Mia’.131 Het is waarschijnlijk dat deze Mia Eli’s toenmalige, katholieke 
vriendin was, en dat Quasi-socialisten niet alleen een afrekening bete-
kende met het amateuristische en onzedelijke klimaat binnen de Ant-
werpse sociaaldemocratie, maar eveneens met de liefde.
 Er is nog een derde element waarmee Eli afrekende in zijn debuutro-
man: zijn afkomst, en dan met name de dans- en toneelwereld waarin 
zijn halve familie (namelijk die van moederskant) actief was. De passa-
ges waarin Levie zijn vriendin van de schouwburg ophaalt, behoren tot 
de meest levendige, maar ook meest veroordelende fragmenten van het 
boek:

Hij [Levie] haatte, niet ’t tooneel, maar de vuile, benauwd-riekende, vet-
tige schminkgelaten, die je achter de schermen te zien kreeg. Hij kon ’t 
niet kalm aanzien, dat z’n lieve Hanna, die er ’s zomers zoo frisch uit-
zag, zich telkens moest besmeren en bezoedelen met die geparfumeer-
de verf-smurrie, [...] en de prachtige blonde krullen bepoeierd, of wegge-
streken onder ’n pruik... De benauwde bordeel-geur bleef d’r dagelang in 
hangen, en hij durfde haar niet te zoenen, zoo’n afschuw had-ie daarvan. 
Liefst ging-ie niet naar boven in de kleedkamer, dan hoefde-ie al die na-
righeid niet te zien.132

In zijn jeugd moet Eli talloze keren bij toneel- en muziekvoorstellingen 
zijn geweest waar familieleden van hem optraden of aan hadden meege-
werkt. Zijn grootvader Jacob stond tot op hoge leeftijd op het podium, 
zijn achterneef Bram d’Oliveira had succes als schrijver van operette-
teksten en zijn tantes Henriëtte en Rosetta d’Oliveira waren gevierde 
actrices.133 Vooral de laatste bevond zich, als echtgenote van theaterdi-
recteur Jacques van Biene, midden in de Amsterdamse theaterscene van 
rond de eeuwwisseling. Eli wilde niets meer met hun onzedelijke wereld 
te maken hebben.
 Gezien Eli’s Sefardische achtergrond is ook de verbeelding van de 
twee Sefardische romanpersonages in de roman interessant. Die is op-
vallend negatief en volgt de bestaande stereotyperingen van Sefardi-
sche Joden. De een, Bram Palache, is een oude vriend van Levie. Hij was 
een blauwe maandag actief voor de sociaaldemocratie, maar beschouw-
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de zijn inzet voor de beweging al snel als tijdverspilling.134 Als diamant-
klover heeft hij goed genoeg verdiend om op zijn lauweren te kunnen 
rusten. Van alle figuren in Quasi-socialisten is hij degene die het meest 
openlijk van de geneugten des levens geniet en op die manier de door 
Levie zo verfoeide lage standaarden aanhangt: hij bekommert zich om 
weinig anders dan de kwaliteit van zijn biefstukjes, sigaren en drank, 
en de Antwerpse bordelen hebben aan hem een goede klant. Hij is het 
prototype van een decadente Portugese Jood. De ander, ‘Montanjees’ 
– spreektaal voor de Iberische naam Montagnes –, is het prototype van 
een ‘mesjoggene portegies’: een drukke, opvliegende jongen die overal 
ruzie krijgt. Portugese Joden hadden zich generatie op generatie voort-
geplant binnen de eigen kringen, waardoor zij naar verhouding relatief 
veel psychisch gemankeerde kinderen zouden hebben voortgebracht.135 
David Peereboom, zelf eveneens niet de kalmste, benadrukt het verschil 
tussen hemzelf en zijn Sefardische evenknie: ‘Och, jullie Hidalgoos, jul-
lie overdrijve alles. Jullie make fan ’n luis ’n olifant. [...] Bah! De pást heb 
’k an de Pottechieze.’136 David zegt het enigszins spottend, en ook Levie 
gaat ondanks de verderfelijke levensstijl van Palache nog steeds goed om 
met zijn oude vriend. Toch blijkt het cultuurverschil tussen Sefardiem 
en Asjkenaziem nog allerminst verdwenen – ondanks de verregaande 
vermenging tussen beide Joodse groepen.
 De tegenstellingen tussen Hollanders en Vlamingen zijn nog veel na-
drukkelijker aanwezig. Al sinds het einde van de negentiende eeuw was 
in Antwerpen sprake van de ‘Hollanderskwestie’. Antwerpse diamant-
bewerkers verweten hun Nederlandse collega’s dat ze alleen bij landge-
noten werkten en dat velen van hen zich bovendien gedroegen als ‘on-
derkruipers’; ze waren bereid te werken tegen lagere lonen dan door de 
adb vastgesteld, waardoor ze algemene stakingen frustreerden. Ook 
hadden ze de naam niet bij te dragen aan de weerstandskas, die was op-
gericht om stakers en zieke diamantbewerkers te ondersteunen. Maar 
het meest hardnekkig was het cliché van de ‘Nederlandse grote bek’. De 
Vlaamse bondsleden hadden het gevoel dat hun vergaderingen door de 
brutale Hollanders werden gekaapt. Een diamantsnijder liet bijvoor-
beeld optekenen dat de Hollanders wel actief mochten blijven in de 
adb, maar dat ze zichzelf niet zo op de voorgrond moesten plaatsen.137

 De Hollanderskwestie kwam met de oprichting van de Gilde der 
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Antwerpsche Diamantnijverheid in 1904 tot het kookpunt. In hun Gil-
deblad voerden de Gildeleden een hetze tegen de buitenlandse diamant-
bewerkers, tegen de adb, en vooral tegen de combinatie van beide: ‘De 
adb met vreemd geld gesticht, door vreemd geld onderhouden, vindt 
zijn sterkste steun bij de vreemdelingen, welke hij herriep om onze in-
dustrie aan den vreemde te versjacheren.’ Een interessante uitspraak, 
zeker gezien de associatie die het woord ‘versjacheren’ moet hebben op-
geroepen. Versjacheren, dat is wat woekerjoden deden. Zonder het met 
zoveel woorden uit te spreken was het de Gilde niet alleen om buiten-
landers te doen, maar keerde zij zich in feite tegen Joden: de in Antwer-
pen werkzame buitenlandse diamantbewerkers waren immers groten-
deels Nederlandse en Poolse Joden. De schrijver van het artikel in het 
Gildeblad dreigde de namen en adressen van de ‘brutale schoelies’ aan 
de Openbare Veiligheid door te geven, ‘met het verzoek onze bodem te 
zuiveren van dat vreemde gespuis’.138 Dat was een ernstige provocatie, 
zeker gezien recentelijke pogromgolven in Rusland. Geschrokken adb-
arbeiders reageerden meteen en richtten een commissie op ‘om eens 
voorgoed een einde te maken aan het organiseren van een jodenvervol-
ging in Antwerpen’. De commissie belegde uiteindelijk op 5 december 
1905 een openbare protestvergadering voor diamantbewerkers uit het 
buitenland – de vergadering waarop David Peereboom in Quasi-socia-
listen glorieerde. Onbekend is of in werkelijkheid Bram Soep ook op de 
protestvergadering het woord heeft gevoerd. Feit is wel dat de vergade-
ring een motie tegen de Gilde aannam, waarna de rol van de Gilde snel 
was uitgespeeld.139

 Was de houding van de Vlamingen ten opzichte van de Hollanders 
uitgesproken vijandig, omgekeerd was dat eveneens het geval. Heel 
Quasi-socialisten is doordrongen van de notie dat de Vlamingen een pri-
mitief volkje zijn. ‘Gewetenloozer, lager, onzedelijk follek, ken je je op 
de heele wije wereld niet denke,’ roept David Peereboom uit.140 Het idee 
dat Hollanders ontwikkelder zijn dan de Belgen is een cliché dat inder-
tijd vaker werd verkondigd. De latere historicus Jacques Presser, die als 
kind in precies dezelfde periode als Eli d’Oliveira in Antwerpen woon-
de, vertelde in een gesprek met Philo Bregstein dat de meeste Hollan-
ders zich superieur voelden aan de Belgen. Ze gingen praktisch niet met 
Antwerpenaren om, want die behoorden tot ‘een schilderachtig, drank-
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zuchtig en in het algemeen vreselijk bestiaal volk’.141 Dat is inderdaad 
precies de wijze waarop ze in Quasi-socialisten werden uitgebeeld.

Socialistisch, proletarisch, Sefardisch en Hollands – het zijn allemaal 
onderdelen van Eli d’Oliveira’s afkomst en identiteit. Ze zijn goed ver-
tegenwoordigd in Quasi-socialisten. Maar de meeste recensenten die de 
roman bespraken zagen D’Oliveira simpelweg als Joods schrijver. De 
recensent van Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië bijvoor-
beeld begon zijn bespreking als volgt:

De joodsche schrijvers maken ‘school’ en de letterkundige geschied-
schrijvers van later zal [sic] ze, bij de behandeling van den tijd waarin we 
nu leven, ongetwijfeld indeelen in één bepaalde groep. Ik zeg dit niet, om-
dat sommigen zich meer speciaal bewegen in joodsche milieux, want dit 
doet per slot van rekening niet zooveel ter zake; maar omdat de aard van 
hun werk in vele opzichten overeenkomst vertoont. Hebben ze niet bijna 
allen dat beweeglijke en drukke en kleurige dat veelal de kinderen van ’t 
oude volk kenmerkt? Is ’t niet juist aan joodsche schrijvers, dat meestal 
‘overlading in de detailbeschrijving’ wordt verweten?142

De recensent had een goed ontwikkeld voorspellend vermogen: in Jac-
queline Bels in 2015 te verschijnen Nederlands-Vlaamse literatuurge-
schiedenis van de periode 1900-1945 worden de begintwintigste-eeuw-
se Joodse schrijvers in een aparte paragraaf behandeld – niet zozeer 
vanwege de stijlovereenkomsten in hun werk, maar wel vanwege een 
hernieuwde belangstelling voor de Joodse context waarin zij hun boe-
ken en toneelstukken schreven; Joodse thema’s waren vrijwel altijd on-
der of aan de oppervlakte in hun werk aanwezig.143

 Eind negentiende, begin twintigste eeuw was inderdaad een hele 
keur aan Joodse literatoren opgestaan: Arnold Aletrino, Jacob Israël de 
Haan, Carry van Bruggen, J.K. Rensburg – om er een aantal te noemen. 
Maar met kop en schouders staken – zeker in hun eigen tijd – Herman 
Heijermans en Israël Querido boven de rest. Beiden waren aangetrok-
ken tot het socialisme en beiden schreven romans en toneelstukken die 
zich afspeelden in Joodse milieus. Toch verschilden ze behoorlijk in de 
manier waarop ze tegen deze milieus aankeken. Heijermans keek met 
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afschuw terug naar de armoede en vuiligheid van het oude Joodse get-
to. Werken als de roman Diamantstad (1897) en het toneelstuk Ghetto 
(1898) stonden vol met negatieve Joodse stereotypen. Heijermans be-
stempelde Joden als ‘gevangenen van de traditie’ en zag socialisme en 
assimilatie als de enige middelen om van deze ‘ziekte’ te genezen.144 Niet 
voor niets betitelde de Joodse historicus Jaap Meijer Diamantstad als 
‘het standaardtype van anti-joodse getto-literatuur’145 en noemde de uit 
een orthodox-Joods milieu afkomstige schrijfster Carry van Bruggen 
Heijermans’ werk ‘typische Jodenhaat van geboren Jood’.146

 Dat gold niet voor het werk van Israël Querido. Ook hij zag socialis-
me en assimilatie als middelen om aan het armoedige getto te ontko-
men, maar hij keek veel minder dan Heijermans met afschuw terug op 
de oude Joodse tradities en de omstandigheden in de Jodenhoek in het 
algemeen. Het boek dat zijn doorbraak betekende, Levensgang. Roman 
uit de diamantwerkerswereld (1900), weerspiegelde een worsteling tus-
sen het emancipatiegeloof enerzijds en het nostalgisch terugverlangen 
naar traditionele Joodse gebruiken anderzijds.147 Volgens Carry van 
Bruggen was Israël Querido, in tegenstelling tot Heijermans, ‘wél jood’ 
en voelde hij duidelijk iets ‘voor de voorbije schittering van rabbijnen 
en profeten’.148 Nog treffender verwoordde Emanuel Querido de wor-
steling van zijn jongere broer, in een passage over Ko Santeljano in zijn 
grote familie-epos:

Woest had hij [Ko Santeljano/Israël Querido] zich bevrijd van het dom-
me stompe godsgeloof; het atheïsme en zijn koenheid, ze lagen hem zóó 
diep in het hart, dat hij elk godsgebod uit loutere tarting wel driedub-
bel overtrad; en toch... de Vrijdagavond-snoge in devoten luister van het 
zacht-juichend, stil-wuivend goud-licht der vele kaarsen, vergat hij nooit. 
En naar den weemoed in al de Sabbath-zangen snakte hij; enkel sterke, 
stille jood zou hij willen wezen, om ze mee te zingen en ze met zijn eigen 
stem nog dieper te verweemoedigen... Vreemd en schaamvol misschien, 
maar hij had de joodsche ceremoniën en stellig alle joodsche feesten nog 
zeer diep en eenvoudig lief.149

Eli d’Oliveira is met Quasi-socialisten duidelijk in de traditie van de ge-
broeders Querido te plaatsen. Bij hem komt de spagaat tussen traditie 
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en vooruitgangsgeloof tot uitdrukking in de twee rechtschapen figuren 
Levie Vrede en Lena, de vrouw van David Peereboom. Levie kijkt als 
echte socialist niet achterom, maar is slechts bezig met het verheffen 
van de mensen om hem heen. Lena daarentegen legt als er visite komt 
expres witte lakens op tafel, waarna ze met weemoed terugverlangt naar 
de knusse vrijdagavonden in haar ouderlijk huis.150

 Ook de contemporaine kritiek betitelde Quasi-socialisten als een werk 
in de traditie van Israël Querido. Dat had overigens niet alleen met de 
thematiek en de strekking van het boek te maken; Eli’s barokke, natu-
ralistische stijl en de letterlijke weergave van de verschillende dialecten 
speelden ook mee. De recensent van de Sumatra Post had daar op zich-
zelf nog wel waardering voor, maar haakte af bij de vele platte en infame 
‘vunzigheden’ die in het boek voorkwamen. Hij had een punt, want het 
boek blinkt niet uit in evenwicht en subtiliteit. De passages waarin ‘lil-
lende borsten’ en ‘haar heete vleesch’ voorkomen zijn bijna niet te tellen, 
en als Eli de mond van een pastoor vergelijkt met ‘de sluitspier van ’n 
darmkanaal’ lijkt hij dat alleen te doen om te bewijzen dat hij alles durf-
de op te schrijven.151 De recensent van de Sumatra Post werden de plasti-
sche beschrijvingen te gortig: ‘De hemel beware ons en onze letterkun-
de voor zulke navolgers [van Querido] en bewonderende leerlingen!’ 
riep hij uit.152 Ook Groot Nederland hekelde ‘de rauwe, vlegelachtige bru-
taliteit in de beschrijving van vieze tafereeltjes’, en verder had de jonge 
auteur volgens dit letterkundige maandblad te veel hooi op zijn vork ge-
nomen.153 Het nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië was positie-
ver: de recensent zag Eli als een talentvolle schrijver, die met Quasi-soci-
alisten bovendien een belangrijke roman had geschreven.154

 Voor Eli zelf was het ongetwijfeld het spannendst om te weten wat 
zijn naaste omgeving en zijn literaire voorbeelden van Quasi-socialis-
ten vonden. Het oordeel van Willem Drees komt naar voren in een brief 
aan zijn verloofde. Drees had eerst nogal moeite gehad met de plasti-
sche schrijfstijl van zijn vriend, maar uiteindelijk was hij vol lof: ‘Ik heb 
het boek van Eli nu voor een groot deel gelezen en mijn oordeel is geheel 
veranderd. Het blijft natuurlijk waar, dat er veel vuils en walgelijks in 
voorkomt, maar het is een boek met een hoge, reine bedoeling, eer heilig 
dan gemeen.’155

 Om de mening van de vooraanstaande letterkundige Albert Verwey 
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(1865-1937) te weten te komen had Eli hem een exemplaar gestuurd met 
de vraag of hij het wilde becommentariëren, ondanks ‘de zeer “realis-
tische” tint van enkele beschrijvingen’. Eli vroeg zich met name af of 
Verwey vond dat hij erin geslaagd was in bepaalde passages de gewaar-
wording van Slavische muziek – om precies te zijn: Hongaarse dans-
melodieën – op te wekken.156 Het antwoord van Verwey was ontnuchte-
rend: ‘Het talent is beter dan het werk.’ Eli had zijn boek volgens Verwey 
strakker moeten componeren, en meer in de intellectuele stijl moeten 
gieten die bij hem paste. ‘Nu is er: een sterk talent, en ondanks verba-
zende wilskracht en inspanning, een log en hard boek.’157 Over Slavische 
muziek of Hongaarse dansmelodieën geen woord.
 De meest uitgebreide en – zeker voor de verkoop – belangwekkende 
recensie was van de hand van Eli’s voorbeeld, Israël Querido. Die wijd-
de op 19 februari 1908 zijn 2500 woorden tellende letterkundige kroniek 
in zijn geheel aan de debuutroman van de jonge schrijver. Querido her-
kende in het boek een schrijver met een buitengewone aanleg. Hij roem-
de de manier waarop bepaalde karakters, in het bijzonder dat van David 
Peereboom, waren uitgewerkt – of ze nu in het echt bestonden of niet. 
Maar juist omdat het een werk van een zo talentvolle schrijver betrof, 
vond hij dat hij ook kritisch moest zijn. Hij vond de lyrische intermezzo’s 
– de passages waarin Eli Slavische muziek had willen laten doorklinken 
– niets anders dan ‘dichterlijke grootdoenerij’. ‘Caballero D’Oliveira,’ 
sprak Querido hem aan, ‘ik geef geen nieuw stuiverstukje voor zulk soort 
titel- en proza-dichterlijkheid. Uw dichterlijkheid leeft niet in deze be-
wuste proza-mooiighedens, noch uw geestelijke fermiteit in subjectief-
ingelaschte buitensporig gedurfde viezigheden.’ Eli wilde te veel en was 
te breedsprakig, aldus een van de meest breedsprakige auteurs uit de Ne-
derlandse literatuurgeschiedenis. En hij had nog geen eigen stijl gevon-
den: ‘Er zijn duizend, meer dan duizend voorbeelden te geven, waarin 
ge telkens de stem hoort van Van Deyssel, Aletrino, Querido, maar zoo 
duidelijk dat gij hem zelf waant te lezen.’ Duidelijke woorden, die een be-
ginnend auteur liever niet in een recensie van zijn debuut leest. Gelukkig 
voor Eli was het eind van de recensie wel weer positief: ‘Tot slot, lees dit 
boek van D’Oliveira! Let op! Deze jonge man zal ons véél te zeggen heb-
ben. In hem woelt en wentelt zeer waarschijnlijk een héél bijzonder kun-
stenaar.’158 Het was aan Eli om Querido de komende jaren niet teleur te 
stellen.
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Stenograaf, journalist, filosoof, interviewer, biograaf

Direct na de voltooiing van Quasi-socialisten, in het voorjaar van 1907, 
verliet Eli het huis van zijn ouders. Hij ging weer alleen wonen, dit keer 
in de Sarphatistraat, om de hoek bij het Paleis voor Volksvlijt. Hij was 
verlost van het juk van zijn klagende ouders en zijn jengelende broer. 
Maar de vraag was wel waarvan hij nu moest rondkomen. Hij had nog 
geen naam als literator opgebouwd en de concurrentie onder de ‘brood-
schrijvers’ was groot. Eli besloot terug te grijpen op datgene waarin hij 
onbetwist een van de besten van het land was: de stenografie.
 Mogelijk werd deze keuze mede ingegeven door Willem Drees, die 
een jaar eerder zijn keurige driejarige betrekking als bankbediende had 
opgegeven – net als Eli. Maar in tegenstelling tot zijn vriend was Drees 
niet gaan schrijven: hij had een klein stenografenbureau opgericht met 
een compagnon die op de hbs steno had geleerd van Jacob d’Oliveira. 
De overstap was minder onzeker dan het lijkt, want binnen bedrijven en 
– vooral – vertegenwoordigende lichamen was er in die tijd een groeien-
de vraag naar vergaderingsstenografen. Drees werd bijvoorbeeld al snel 
een van de stenografen van de Amsterdamse gemeenteraad en kon niet 
lang daarna bij de Tweede Kamer aan de slag – banen die voor zijn ver-
dere carrière van enorm belang bleken.159

 Ook Eli richtte een eigen bureau op: Stenografische Praktijk 
D’Oliveira. In feite was hij freelancer geworden. Hij kwam terecht in het 
wereldje van beroepsstenografen die samenwerkten bij grote opdrach-
ten of elkaar vervingen bij verhindering.160 Hij had al snel een paar vaste 
opdrachtgevers; zo was hij stenograaf bij de raad van Watergraafsmeer, 
Amsterdam (na de overplaatsing van Drees), en na verloop van tijd volg-
den Weesp, Amersfoort, Utrecht en Haarlem. In de laatste stad kreeg hij 
bovendien in 1910 een parttimeaanstelling als leraar stenografie aan de 
driejarige hbs en de daaraan verbonden Hogere Handelsschool.161

 De stenografie was voor Eli een uitkomst. Hij verdiende goed met iets 
wat hij niet vervelend vond en waarin hij uitblonk. Hierdoor kreeg hij de 
financiële basis om datgene te doen wat hij écht graag deed: schrijven.162 
Toch solliciteerde hij in het voorjaar van 1908 – een halfjaar na de publi-
catie van Quasi-socialisten – op een fulltimebaan bij de Stenografische 
Inrichting van de Tweede Kamer, waar Drees collega-stenografen kon 
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aandragen als er vacatures waren. Eli liep niet over van enthousiasme, 
blijkt uit een brief aan Drees: ‘Ik wil in ieder geval solliciteren, niet om-
dat ik er zoveel trek in heb, maar om aan mijn plicht tegenover mijn fa-
milie te voldoen. [...] Stenografie van tijd tot tijd is heel goed, maar dag 
aan dag verbonden zijn brengt evenveel bezwaar mee als een gewoon 
kantoor. Enfin, ik moet het doen en dus doe ik het.’163

 Eli had goede papieren, want het hoofd van de stenografische dienst 
hechtte veel waarde aan de aanbevelingen van Drees. Bovendien had Eli 
in het verleden samen met Drees grote successen met stenografieproe-
ven behaald en als freelancer in korte tijd een goede naam opgebouwd. 
Maar directeur Keuskamp van de Stenografische Inrichting zou Eli niet 
aannemen. De reden is verrassend: hoewel hij Eli wel als beste steno-
graaf beschouwde, vond hij het niet wenselijk ‘een jongmensch, een zich 
nu reeds voelend letterkundige, en nog wel een van de Quéridosche rich-
ting’ in zijn stenografenkorps op te nemen.164 Dan liever een stenograaf 
van iets mindere kwaliteit, maar ook met minder noten op zijn zang.
 De ‘zich voelend letterkundige’ zelf was hevig verontwaardigd, al had 
hij de afwijzing zien aankomen. Dat was vanwege een andere reden dan 
die van Keuskamp. In een brief aan Drees deed Eli uit de doeken hoe 
hij dacht dat de vork in de steel zat: ‘Het was reeds tevoren mijn vaste 
overtuiging dat zij geen Joden wilden. [...] Dat zoiets infaams voor jouw 
eerlijke geweten onbegrijpelijk is, hoef je mij niet te vertellen. Maar wij 
Joden zien in dit opzicht scherper, door ondervinding geleerd...’165 Vol-
gens Eli was er dus sprake van antisemitisme. Hij werd in zijn mening 
gesterkt doordat een andere bekwame, maar Joodse stenograaf even-
eens verscheidene keren tevergeefs had gesolliciteerd.
 Antisemitisme was in het Europa van het begin van de twintigste 
eeuw aan de orde van de dag. In Rusland bijvoorbeeld had in de peri-
ode 1903-1906 een serie grootschalige pogroms plaatsgevonden waar-
bij duizenden Joden waren omgekomen. Dichter bij huis had de be-
ruchte Dreyfus-affaire in Frankrijk grote impact. In 1894 was in Parijs 
de Joodse militair Albert Dreyfus op grond van valse beschuldigingen 
tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. De schrijver Émile Zola, 
grondlegger van het naturalisme en een groot voorbeeld voor bloem-
rijke schrijvers als Israël Querido en Eli d’Oliveira, protesteerde in 1898 
tegen deze veroordeling met zijn vlammende pamflet J’accuse!, waarin 
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hij sterke argumenten voor de onschuld van Dreyfus te berde bracht. De 
veroordeling van Dreyfus was volgens Zola een daad van antisemitisme 
geweest. Met zijn betoog zwengelde Zola een jarenlange discussie aan 
die de Franse politiek en maatschappij tot op het bot verdeelde en uit-
eindelijk, in 1906, de vrijspraak van Dreyfus tot gevolg had.
 In Nederland werd de Dreyfus-affaire op de voet gevolgd. De kranten 
schreven hun kolommen vol over de zaak, opinieleiders spraken zich uit 
en een schrijver als Albert Verwey wijdde een sonnet aan het moedige 
optreden van Zola.166 Antisemitisme was een actueel thema geworden, 
en het is zeker dat het niet alleen in Frankrijk, maar ook in het Neder-
land van het begin van de twintigste eeuw voorkwam.
 Antisemitisme was geen onbekend fenomeen in Nederland: al vanaf 
de komst van de Joden naar de Republiek zijn er antisemitische voorval-
len bekend. In 1663 lieten de bestuurders van Amsterdam aanplakbiljet-
ten ophangen met de mededeling dat het een fabel was dat er enkele kin-
deren door Joden waren ontvoerd – dat zouden ze niet hebben gedaan 
als het gerucht niet wijdverspreid was.167 En in 1715 werden in Nijme-
gen zelfs Joden aangeklaagd vanwege de oude, blijkbaar onuitroeibare 
mythe dat Joden kinderen van christenen zouden doden om het bloed 
voor hun rituelen te gebruiken. Een hoogleraar wist de autoriteiten toen 
snel te overtuigen van de onzinnigheid van de beschuldiging.168 Antise-
mitisme bestond dus zeker, maar gezien de anti-Joodse sentimenten in 
andere Europese landen was de situatie in de Republiek relatief gunstig 
geweest voor Joden – zeker voor de Portugezen, want die hadden in ver-
gelijking met de Hoogduitse Joden, die regelmatig voor ‘smouzen’ wer-
den uitgescholden, minder met antisemitisme te maken.169 Wel werden 
ze gezien als ‘de ander’: van de meeste gilden, genootschappen en cote-
rieën mochten ze immers niet lid worden, en functies in het openbaar 
bestuur waren voor hen uit den boze. De Emancipatie van 1796 bracht 
daar verandering in, maar met de burgerlijke gelijkstelling was niet het 
antisemitisme verdwenen. Juist doordat Joden meer mogelijkheden kre-
gen om zich te ontwikkelen en te manifesteren, werden ze door som-
migen als een bedreiging gezien. Zij zagen de Joden niet alleen als min-
derwaardig, maar ook als gevaarlijk. Iemand als de antirevolutionaire 
theoloog en latere premier Abraham Kuyper wees in 1878 bijvoorbeeld 
in zijn brochure Liberalisten en Joden op de ‘onmetelijken invloed’ van 
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de vreemde, aan Christus vijandige groep van Joden in het bankwezen, 
op de beurs, in de rechterlijke macht en in de pers, een invloed die – zo 
waarschuwde hij – alleen maar groeiende was.170 Ook binnen conser-
vatieve en antimoderne katholieke kringen bestond aan het einde van 
de negentiende eeuw een zekere vatbaarheid voor antisemitisme.171 Met 
name het rasdenken in de negentiende eeuw – waarover meer in het 
volgende hoofdstuk – had ervoor gezorgd dat het antisemitisme alleen 
maar was toegenomen, ook in Nederland.172

 Illustratief voor de situatie in het begin van de twintigste eeuw is 
een affaire in de herfst van 1912, rond café-restaurant Trianon aan het 
Leidseplein. Daar moesten ‘Joden en lieden wier inkomen minder is dan 
twintigduizend gulden per jaar’ voor hun consumpties het dubbele be-
drag betalen. De gedachte achter deze interne maatregel was dat het 
etablissement een chique clientèle wilde trekken, en daartoe behoor-
den niet de vele Joodse diamantbewerkers, die misschien wel geld, maar 
geen goede manieren bezaten. De zaak leidde tot grote verontwaardi-
ging in de media, er werden talrijke bijeenkomsten georganiseerd om 
over de affaire te discussiëren en Joodse notabelen richtten een comi-
té van actie op. Het duurde niet lang voordat Trianon de antisemitische 
maatregel schrapte.173

 Over de mate van aanwezigheid van antisemitisme in begintwintig-
ste-eeuws Nederland bestaat tot op de dag van vandaag discussie onder 
historici. Wel zij zijn het erover eens dat zelfs de meest geëmancipeerde 
Joden als Joods werden herkend en vaak op een zekere afstand werden 
gehouden.174 Er bestond dus een gevoeligheid voor de benoeming van 
Joden op belangrijke posities – alleen al Eli’s vermoeden over de werke-
lijke reden van zijn afwijzing bij de Stenografische Inrichting is daarvan 
een bewijs. Zijn insinuatie dat directeur Keuskamp daar antisemitische 
motieven voor had is dan ook begrijpelijk, maar dat wil niet zeggen dat 
die in dit geval terecht was. Zoals Jelle Gaemers in het eerste deel van de 
biografie over Willem Drees opmerkt, zou de Stenografische Inrichting 
de door Eli genoemde andere Joodse stenograaf hebben aangesteld als 
Drees niet had voldaan tijdens zijn proefperiode. Bovendien waren er 
in de periode 1850-1880 Joodse stenografen bij de Dienst werkzaam ge-
weest en zou het slechts negen jaar – tot 1917 – duren voordat er nieuwe 
Joodse stenografen werden aangenomen.175
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Eli zal diep in zijn hart blij zijn geweest dat hij de baan bij de Tweede 
Kamer niet had gekregen. Nu had hij tenminste genoeg tijd over om 
zich te richten op zijn schrijfwerk. Hij publiceerde veel verschillen-
de soorten artikelen in de meest uiteenlopende tijdschriften: van rus-
tig voortkabbelende verhaaltjes in het Maandschrift voor de Huiskamer 
tot doorwrochte filosofische beschouwingen in (inter)nationale weten-
schappelijke vakbladen, van interviews met grote schrijvers in De Tele-
graaf tot bevlogen opinieartikelen in De Amsterdammer. Eli was een ech-
te broodschrijver geworden.
 Vlak na zijn terugkomst uit Antwerpen waren de stukken die Eli 
schreef nog erg ideologisch van aard. Zo publiceerde hij een groot arti-
kel over het idee van het gemeenschappelijk grondbezit in de Franse so-
cialistische krant Le Peuple, en een verhandeling over de psychologie van 
de massa in het hoog aangeslagen links-radicale tijdschrift De Nieuwe 
Tijd. In dit laatste stuk signaleert D’Oliveira dat bij grote samenscholin-
gen of manifestaties slechts een heel klein deel van de aanwezigen zich 
hetzelfde gedraagt als in het dagelijks leven; de meeste mensen laten 
zich namelijk gemakkelijk meeslepen door beeldrijke en gloedvolle taal 
van een spreker, zonder dat ze nadenken over de precieze inhoud van de 
woorden. Dat had hij zelf vaak genoeg meegemaakt als hij na een lange 
periode van studie weer eens een partijvergadering bezocht; dan moest 
hij zich altijd ‘over iets heen zetten’ om zich niet voortdurend af te vra-
gen waarom de mensen zo vurig klapten bij een bombastisch verhaal 
(het is verleidelijk om te veronderstellen dat Eli bij het schrijven van dit 
artikel Bram Soep als spreker voor ogen had). De sociaaldemocratie zou 
volgens Eli meer onderzoek moeten doen naar dit fenomeen, en deze 
kennis in de praktijk nog meer kunnen benutten.176

 Maar al snel wijdde hij zijn serieuze werk meer aan filosofische on-
derwerpen, die met het socialisme weinig te maken hadden. Hij pu-
bliceerde een groot overzichtsartikel over de geschiedenis en de stand 
van zaken binnen de Nederlandse wijsbegeerte voor de Franse Revue 
Philosophique.177 En in 1908 schreef hij een uitgebreid, zestig pagina’s 
tellend recensieartikel van Philosophie des Krieges, de studie van de an-
tropoloog Rudolf Steinmetz, die een jaar tevoren tot hoogleraar aan 
de Universiteit van Amsterdam was benoemd. Het opstel werd gepu-
bliceerd in het Tijdschrift voor Wijsbegeerte, het belangrijkste filosofi-
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sche vakblad dat Nederland kende. Niet slecht voor een 22-jarige auto-
didact.178

 Het was te verwachten geweest dat een jonge schrijver als Eli 
d’Oliveira de vooraanstaande hoogleraar in zijn recensieartikel met eni-
ge eerbied en terughoudendheid tegemoet zou treden. Het tegendeel 
was het geval: Eli fileerde Steinmetz’ studie tot op het bot. Zijn groot-
ste verwijt aan Steinmetz was dat die emotionele argumenten had ver-
vlochten in een wetenschappelijk verhaal. De reden hiervoor was voor 
een wetenschapper dodelijk: volgens Eli misbruikte Steinmetz de we-
tenschap als een vehikel om een vooringenomen stelling te bewijzen, 
namelijk dat de mens niet zonder oorlog kan. Philosophie des Krieges was 
volgens Eli dus niet alleen onwetenschappelijk, maar ook teleologisch.
 Een kleine vijfentachtig jaar later zou de eminente antropoloog A.J.F. 
Köbben Steinmetz deze niet mis te verstane kritiek opnieuw voor de 
voeten werpen.179 Dat feit alleen al duidt erop dat Eli een artikel van 
hoge kwaliteit had geschreven. Maar een goed artikel alleen is niet vol-
doende om in een vooraanstaand vakblad te worden gepubliceerd; daar 
is een zekere reputatie op wetenschappelijk gebied voor nodig – en Eli 
had niet eens aan een universiteit gestudeerd! Toch is de plaatsing van 
zijn stuk wel te begrijpen. Het Tijdschrift voor Wijsbegeerte was name-
lijk in 1907 opgericht door enkele filosofen uit de school van de Leidse 
hoogleraar G.J.P.J. Bolland (1854-1922) – een charismatisch, maar ook 
controversieel figuur, die op Eli van grote invloed was.180

 Tegenwoordig wordt Bolland nog vooral herinnerd vanwege zijn ra-
biaat antisemitische rede De teekenen des tijds, gehouden aan het ein-
de van zijn carrière (en leven) in 1921.181 Maar in het begin van de twin-
tigste eeuw was er – afgezien van een enkel incident – nog niet veel te 
merken van een antisemitische tendens in zijn opvattingen.182 Bolland 
was in die periode een waar fenomeen, die met zijn oratorische vermo-
gens een grote aantrekkingskracht uitoefende – op studenten, maar ook 
op niet-academisch geschoolden die ‘zoekend’ waren en Bolland bijna 
messiaanse krachten toedachten.183 De collegezalen waarin Bolland zijn 
neohegeliaanse denkbeelden verkondigde puilden uit, en Bollands ‘col-
legianten’ verdedigden hun grote leermeester op hartstochtelijke wijze.
 Eli d’Oliveira had als scholier met zijn bewondering voor Frederik 
van Eeden al bewezen ontvankelijk te zijn voor charismatische den-
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kers. Door Bolland werd hij zo mogelijk nog meer bevangen. Wanneer 
de adoratie precies begon is moeilijk te zeggen. Wellicht was hij ook dit 
keer geënthousiasmeerd door Willem Drees, die in september 1906 een 
college van Bolland had gestenografeerd. Dat was een hele prestatie ge-
weest; Bolland sprak in hoog tempo, en zijn colleges zaten vol met ron-
kende, bloemrijke volzinnen en zelfbedachte termen. Maar Drees had 
zich zo goed van zijn taak gekweten dat het college als brochure werd 
gepubliceerd. Hij bleef Bollands colleges uit belangstelling voor Hegel 
volgen, en nam waarschijnlijk ook zijn vriend Eli mee. Die was in ieder 
geval in februari 1907 al bevangen door ‘den man, dien velen in ons land 
onzen grootsten Denker noemen’.184 Een maand later stenografeerden 
Eli en Willem samen een nieuw college van Bolland: ‘Het lijden en ster-
ven van Jezus Christus’, waarin de hoogleraar – net als in veel andere 
publicaties van zijn hand – betoogde dat het christendom te veel was 
afgedreven van zijn oorsprong.185 Ook deze theosofische rede werd in 
druk uitgebracht.186

 In dezelfde periode kreeg Eli de vraag om een reeks van biografische 
artikelen over wetenschappelijke auteurs te schrijven voor De Boek-
zaal, een nieuw blad dat bestemd was voor de leeszalen van openbare 
bibliotheken.187 Eli stemde natuurlijk toe, en hij liet duidelijk blijken dat 
er wat hem betreft maar één man aan het hoofd van de reeks kon ko-
men te staan: inderdaad, professor G.J.P.J. Bolland. In een brief aan zijn 
‘Hooggeachte Meester’ vroeg Eli als ‘getrouwen Kollegiant’ eerbiedig 
om een onderhoud.188 Maar Bolland voelde er niets voor. ‘Hooggeschat-
te vriend,’ antwoordde hij sarcastisch, ‘ik ben op levensbeschrijvingen 
omtrent Bolland niets gesteld; dat zijn dingen voor den engelenbak, die 
alleen moeten dienen om nieuwsgierigheden te bevredigen. [...] Laat de 
engelenbak naar de maan loopen.’189 De dwarse professor zag De Boek-
zaal duidelijk als een sensatieblaadje, veel te min voor de grote Bolland. 
Maar Eli liet zich niet zomaar wegzetten. Hij liet de hoofdredacteur van 
De Boekzaal, A.S. de Rochemont, een nieuwe brief schrijven. Die ver-
zekerde Bolland dat Eli – ‘toch niet de minste zijner discipelen’ – niet 
slechts een stukje zou schrijven, maar een opstel waarvoor niemand 
zich hoefde te schamen.190

 Eli d’Oliveira’s stuk over Bolland kwam er inderdaad, maar het gaat 
wat ver om het een ‘opstel’ te noemen, zoals De Rochemont had be-
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loofd. Het was eerder een luchtig verslag van een avond met Bolland en 
zijn getrouwen. In de inleiding legde Eli uit hoe hij aanhanger van Bol-
land was geworden: hij was uit nieuwsgierigheid colleges bij de excen-
trieke hoogleraar gaan lopen, om tegenover vrienden te kunnen pron-
ken met de raarste collegeaantekeningen. Maar gaandeweg had Bolland 
hem overtuigd, en als hij nu zijn collegedictaten doornam ontroerden 
deze hem ‘heviglijk door hun al-omvattende wijsheid’. Hij was dan ook 
een beetje nerveus voordat hij bij zijn werkkamer aanklopte. Gelukkig 
haalde Bolland al snel de kou uit de lucht:

– Vertel me nou ’s broêr, wat doe je nou eigenlijk voor de kost?
– Schrijven, Professor.
–  Allemáchtig! Schrijven! Schrijven!! ’k Heb van me leven al heel wat 

meegemaakt, hoor. [...] Maar dat ’k – in ons kleine Nederland – nog 
iemand ontmóete zou – die met schrijve z’n kost verdient – daar staat 
m’n verstand bij stil.191

Ook tijdens de rest van het onderhoud, waarbij zijn trouwste aanhan-
gers aanschoven, bleef de filosoof grapjes maken. Bolland toonde zich 
in Eli’s stuk geen zwaarwichtige hegeliaan, maar een onderhoudend en 
aimabel causeur. Het zal Bollands imago ‘in de engelenbak’ zeker geen 
kwaad hebben gedaan.
 Dat Eli zich steeds meer ophield in de kringen van Bolland-collegian-
ten zal voor de redactie van het Tijdschrift voor Wijsbegeerte zeker heb-
ben meegespeeld om zijn uitgebreide artikel over Steinmetz te accepte-
ren. Zoals gezegd bestond de helft van de redactie uit oud-collegianten, 
en ook de leider van het tijdschrift, de spinozist Johannes Bierens de 
Haan, kende Eli al langer: diens broertje had bij hem in de klas geze-
ten op de Handelsschool. Bovendien had Bierens de Haan hem na de 
publicatie van Quasi-socialisten in een persoonlijk gesprek constructie-
ve kritiek gegeven (samen met Verwey was hij volgens Eli zelfs de enige 
geweest die er met zijn kritiek niet ‘op vermakelijke wijze naast had ge-
slagen’).192 Zijn band met de filosoof was dus goed, en Eli had ook veel 
bewondering voor hem: in een recensie van een studie van Bierens de 
Haan noemde Eli hem zelfs ‘de aangewezen leider van het opkomende 
geslacht’.193



Boven: De oprichters van de stenografievereniging ‘Steeds Sneller’, gefotografeerd 
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vacature van redacteur bij Het Volk, 1906. Collectie iisg.
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 Bierens de Haans karakter was volstrekt tegengesteld aan dat van Bol-
land, maar er waren ook overeenkomsten. Beide filosofen waren buiten-
beentjes in het academische milieu van die tijd: de uit een Groningse 
achterbuurt afkomstige Bolland was weliswaar aangesteld als hoogle-
raar in Leiden, maar zijn collega’s zouden hem altijd met enig dedain 
blijven bekijken (wat natuurlijk ook te maken had met het onconventio-
nele gedrag van de professor). Bierens de Haan werd evenmin volledig 
geaccepteerd: in 1906 had hij zijn baan als predikant hij de Nederland-
se-Hervormde Kerk al opgezegd om hoogleraar wijsbegeerte in Utrecht 
te worden, maar op het laatste moment kreeg een ander de aanstelling. 
Bierens de Haan droop teleurgesteld af en wilde nooit meer iets met 
de universiteit te maken hebben.194 Toch waren beide denkers met na-
me door hun aanhang in buitenuniversitaire kringen verantwoordelijk 
voor een herleving van de wijsgerige belangstelling in Nederland rond 
de eeuwwisseling. En inhoudelijk verschilden ze niet eens zozeer van el-
kaar. Bierens de Haans wijsgerig stelsel was weliswaar geïnspireerd op 
Spinoza, maar bezat ook kenmerken van de dialectiek van Hegel – en 
dus van Bolland. Het is niet zo gek dat Eli, die als autodidact zelf natuur-
lijk ook niet behoorde tot de Nederlandse academische gemeenschap, 
zich thuis voelde bij beide filosofen.

Publiceerde Eli in 1907 in De Boekzaal met zijn artikel over Bolland zijn 
eerste vraaggesprek, in 1913 zou zijn laatste interview verschijnen – in-
derdaad: met Bierens de Haan. Dat was het einde van een indrukwek-
kende reeks, want in de tussenliggende zes jaren had hij niet minder dan 
23 andere auteurs geïnterviewd: vier Vlaamse schrijvers voor De Boek-
zaal, en een keur aan Nederlandse en andere Belgische literatoren voor 
De Telegraaf, De Amsterdammer en De Gulden Winckel.195 Onder hen 
bevonden zich niet de minste schrijvers: Lodewijk van Deyssel, Wil-
lem Kloos, Albert Verwey, Frederik van Eeden en Karel van de Woes-
tijne – allen lieten zich uitgebreid ondervragen door de jonge journa-
list en schrijver. Slechts tot Herman Gorter, Henriëtte Roland Holst en 
Jac. van Looy kreeg Eli geen toegang, terwijl Louis Couperus en Carel 
Scharten alleen schriftelijk op vragen konden ingaan.
 Het schrijversinterview was in het begin van de twintigste eeuw een 
nog vrijwel onontgonnen genre; wat auteurs te vertellen hadden, schre-
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ven ze wel in hun boeken – dat was het idee. Eli dacht daar anders over. 
Hij zag schrijvers als de geestelijk leiders van de samenleving, maar 
merkte ook dat het voor het publiek lastig was om zich alleen op basis 
van literaire werken aan hun levenskunst te spiegelen. Door de literato-
ren heel precies vragen te stellen over de verhouding van hun persoon-
lijkheid tot hun werk en over hun invloed op de maatschappij, probeerde 
Eli iets te betekenen voor ‘jongeren die in het leven hoûvast zoeken’.196 
Met zijn interviews had hij dus een praktisch en educatief doel voor 
ogen. Vanwege zijn stenografische vaardigheden was hij daartoe boven-
dien goed geëquipeerd: in een tijd waarin opnameapparatuur nog niet 
bestond was hij als geen ander in staat om snel aantekeningen te maken 
en de woorden van de geïnterviewde vrijwel letterlijk weer te geven.
 Eli d’Oliveira richtte zich in eerste instantie op de schrijvers die be-
hoorden tot ‘de beweging van Tachtig’, een groep uiteenlopende, maar 
zeer talentvolle schrijvers rond het tijdschrift De Nieuwe Gids die rond 
1885 een revolutie in de Nederlandse literatuurgeschiedenis had teweeg-
gebracht. Ruim twintig jaar na hun bloeitijd zocht Eli de kopstukken 
van de beweging een voor een op, om ze met veel eerbied te ondervra-
gen. Het resulteerde in een serie levendige beschrijvingen, waarin idee-
en en stijl van de geïnterviewden duidelijk naar voren kwamen. Maar de 
interviewer zelf liet zich evenmin onbetuigd. Toen Lodewijk van Deys-
sel aanvankelijk een wat obligaat verhaal afstak, noteerde Eli op type-
rende wijze: ‘Wilt ge wel geloven, lezer, dat ik soms meende de echte 
Van Deyssel niet te zien?’197 In het vervolg leek het of Van Deyssel zijn 
jonge interviewer wilde imponeren, want hij dikte zijn woorden op al-
lerlei manieren aan. Zo vertelde hij dat hij in zijn Adriaantjes ‘bladzijden 
lang’ een tafel had beschreven. Met deze woorden legde hij de basis voor 
legendevorming: Van Deyssel zou de geschiedenis in gaan als de schrij-
ver die ellenlange beschrijvingen tot kunst had verheven – en dat terwijl 
in Adriaantjes niet eens een beschrijving van een tafel voorkomt.198 Hier-
uit blijkt wel hoe invloedrijk D’Oliveira’s interviews met de Tachtigers 
zijn gebleken: juist omdat er zo weinig andere vraaggesprekken met de-
ze generatie schrijvers bestaan, wordt tot op de dag van vandaag uit Eli’s 
gespreksverslagen geciteerd.
 Uit de gesprekken met de Tachtigers en hun opvolgers zijn veel be-
langwekkende onderwerpen te destilleren: bijvoorbeeld hoe de schrij-
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vers stonden ten opzichte van het fenomeen ‘socialistische kunst’, hoe 
ze ‘poëzie’ definieerden, of hoe ze vonden dat de verhouding van een 
kunstenaar tot de maatschappij moest zijn. Maar in het kader van dit 
boek is het het interessantst om te bekijken hoe Eli d’Oliveira in zijn 
interviews omging met thema’s die met het Jodendom te maken had-
den.
 Aangezien Eli drie Joodse schrijvers interviewde en bovendien enke-
le niet-Joodse auteurs die zich in hun werk specifiek over Joden uitlie-
ten, had Eli zeker reden om in te gaan op dit soort onderwerpen. Soms 
lag dit zelfs erg voor de hand, bijvoorbeeld in het schriftelijke interview 
met de dichter en schrijver Carel Scharten. Die verklaarde bijvoorbeeld 
plompverloren dat de Joodse auteurs volgens hem een aparte groep 
vormden, die zich van alle schrijvers het meest hadden laten beïnvloe-
den door ‘de anarchistische exuberantie der Nieuwegidsers’.199 Hoewel 
daar toch aanleiding toe was, vroeg Eli niet om verdere uitleg: hij nam 
Schartens antwoord zonder enig commentaar over.
 Drie jaar later zou blijken wat Scharten precies had bedoeld met zijn 
opmerking. Scharten publiceerde toen namelijk in De Telegraaf het ge-
ruchtmakende artikel ‘De Joden in de litteratuur’. Hij begon dat stuk 
met de bekentenis dat hij een weerzin koesterde tegen Duitsers. Maar er 
was één volk dat hij nog meer verafschuwde: de Joden. ‘Hun vaak onbe-
trouwbare beminnelijkheid is de laffe, slaafsche haat van een de eeuwen 
door en overal als melaatschen geschuwd en verdreven volk.’200 Schar-
ten zag ‘de’ Joden bovendien als onuitstaanbaar arrogant. Dat kwam 
doordat zij uitblonken op de terreinen waar ze een internationale taal 
spreken: die van het geld, de wetenschap en van de muziek. Maar als zij 
de taal van het volk probeerden te spreken, kwamen ze volgens Schar-
ten in de problemen. Om zijn bewering te bewijzen nam Scharten on-
der anderen Israël Querido als voorbeeld: ondanks het feit dat hij Ne-
derlandse woorden gebruikte, schreef deze Joodse schrijver geen ‘goed 
Hollandsch’: ‘[W]eerklinkt, weertrilt deze taal in ons gemoed, on-mid-
dellijk, als de ons eigene, diep-vertrouwde? Neen. Wij gevoelen ons in 
deze taal niet: tehuis. Het is een wild-vreemde woning, waarin wij bin-
nen komen; wij staan er onwennig en een weinig verbijsterd.’201 Met an-
dere woorden, Joden zouden volgens Scharten altijd vreemdelingen 
blijven. Het karakter en de klank van ‘de Joodsche ziel’ zouden nooit 
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overeenkomen met de ‘geleende’ taal van de landen waarin ze wonen en 
werken.202

 Naar aanleiding van Schartens artikel organiseerde het zionistische 
blad De Joodsche Wachter een enquête onder 52 Nederlandse schrijvers, 
zowel van Joodse als van niet-Joodse komaf. Zij kregen onder andere de 
vragen voorgeschoteld of er typische verschillen waren op te merken in 
de werken van Joodse schrijvers en hun niet-Joodse collega’s, en of deze 
eventuele verschillen het gevolg waren van afstamming en geaardheid. 
Het merendeel van de auteurs durfde de vingers niet aan deze vragen 
te branden, maar er waren er toch zeker vijftien – en niet de minsten – 
die de vragen met ‘ja’ beantwoordden. Over het algemeen beoordeelden 
ze de schrijfstijl van Joden als ‘uitbundiger’, ‘lyrischer’ en ‘exuberant’. 
Scharten stond dus zeker niet alleen in zijn standpunt.203

 De enquête bevestigt het beeld dat het destijds vrij gangbaar was om 
de Joodse schrijvers als een aparte groep te benaderen. Voor Eli, die ove-
rigens zelf niet tot de geënquêteerden behoorde, zal de uitkomst van de 
rondvraag niet schokkend zijn geweest. Hij zal zich hoogstens door de 
enquête nog eens hebben gerealiseerd dat hijzelf, met zijn op Querido 
geïnspireerde stijl, door anderen expliciet tot de Joodse schrijvers werd 
gerekend – ondanks de afwezigheid van Joodse onderwerpen in het 
grootste deel van zijn werk. Wellicht dat hij om deze reden geen com-
mentaar had geleverd toen het onderwerp in zijn schriftelijke interview 
met Scharten naar voren kwam.
 Doorvragen over Joodse stereotypen deed Eli ook niet in zijn inter-
view met de naturalist Frans Netscher. Deze Tachtiger schepte op over 
de complimenten die hij had gekregen voor een ‘jodenschetsje’ uit zijn 
eerste bundel, over ‘een oud vrouwtje, met vijgen en zoo’.204 Maar Eli 
liet na te informeren wat Netscher precies met zijn ‘jodenschetsje’ be-
doelde, terwijl daar toch reden toe was: opvallend genoeg komt in Net-
schers eerste verhalenbundel Studies naar het naakt model geen vijgen-
verkoopster voor.205

 In Eli’s interview met een van de oprichters van De Nieuwe Gids, Wil-
lem Paap, komt het Jodendom – weliswaar indirect – wél ter sprake. Dat 
kon ook moeilijk anders: Paap had in 1896 de sleutelroman Jeanne Col-
lette gepubliceerd, met op het voorblad een plaatje van een onderuitge-
zakt dik mannetje met een grote kromme neus, een kroon op het hoofd, 
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een zware horlogeketting op de buik en een sigaar in de hand. De begin-
regels waren als volgt:

Hij zit op zijn troon; hij ligt vadsig met het dikke lijf op zijn troon, de jo-
denbaron. De korte beenen onder het kwabberig lijf over elkaar, ligt hij 
in zijn troon, de dollarbaron, en blaast den rook van een havanna vor-
sten en priesters in ’t gelaat, die deemoedig buigen, buigend vleien om 
wat dollars, aanbiedend woekerrente en vorstengunst.206

Volgens de historicus Jaap Meijer, die naar aanleiding van Jeanne Col-
lette een biografie over Paap schreef, ging het na publicatie van de anti-
semitische roman ‘als een lopend vuurtje door Amsterdam’: Paap had 
een boek geschreven over A.C. Wertheim (1832-1897), de machtige ban-
kier, senator en filantroop die symbool stond voor het liberale Joodse 
establishment in de tweede helft van de negentiende eeuw.207 Wertheim 
was in zijn persoonlijke leven uiterst vrijzinnig – zo had hij een voorlief-
de voor een niet-koosjere lekkernij als oesters – maar vond het tegelij-
kertijd geen enkel probleem om bestuurslid te zijn van verschillende or-
thodoxe kerkelijke besturen. ‘Het Jodendom moet orthodox zijn, of het 
moet niet zijn,’ was zijn bekende standpunt. De Joodse massa van gelo-
vigen zou in Wertheims ogen het best af zijn als zij de religieuze wetten 
in acht zouden nemen, maar dat betekende niet dat hij en de anderen die 
tot de gegoede Joodse elite behoorden zich zo hoefden te gedragen.208 
Zijn samenwerking met de geestelijkheid – vooral de machtige opper-
rabbijn van de Amsterdamse Hoogduitse gemeente Dünner – is door 
de politicoloog Hans Daalder eens omschreven als een ‘mariage de rai-
son’.209

 Willem Paap vond Wertheims houding hypocriet. Sterker nog: hij 
vreesde de bankier – in de sleutelroman met kenmerkende initialen 
‘Alexander Collette’ genoemd –, ‘wiens faam hooger rees en luider ru-
moerde door het land’.210 Voor Paap stond Wertheim symbool voor ge-
seculariseerde geldjoden die infiltreerden in de westerse maatschappij 
en invloedrijke functies voor de ogen van de traditionele elites – waar-
toe Paap zelf behoorde – wegkaapten. Hij wantrouwde ze. Dat was ove-
rigens helemaal niet uitzonderlijk in de kringen van Tachtigers waarin 
hij verkeerde: ook schrijvers als Frederik van Eeden, Willem Kloos en 
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Jac. van Looy waren niet gespeend van antisemitisme. Maar bij Paap 
kristalliseerden zijn haatgevoelens zich, zoals Jaap Meijer het mooi om-
schreef, ‘in die ene, die grote, die ook hem te slim af was: A.C.’211

 Toen Eli d’Oliveira hem vroeg naar de overeenkomsten tussen A.C. 
Wertheim en Alexander Collette, hield Paap zich echter van den dom-
me. Na zijn interviewer te hebben verzekerd geen antisemiet te zijn, zei 
hij: ‘Ik verzeker u, dat ik de man [Wertheim] niet zou gekend hebben, al 
was ik hem in de Kalverstraat tegen het lijf geloopen. Men zegt, dat de 
man veel goeds heeft gedaan in zijn leven, en na zijn dood heeft men een 
standbeeld voor hem opgericht.’ Daar was op zichzelf natuurlijk niets 
op aan te merken, al is het onwaarschijnlijk dat Paap een geziene figuur 
als Wertheim niet zou herkennen. Maar Paap ging verder, en vulde zijn 
woorden op sarcastische wijze aan: ‘Ik vind, dat men vergeten heeft, 
daarop [op het standbeeld] de woorden te doen beitelen: “Hulde aan 
den Stichter der Santa Rosa’s. Eerste jaar zes pCt. dividend. Later nooit 
een cent weer...”’212 Een opmerking die bewees dat Paap wel degelijk ge-
frustreerd was over de rol van de Joodse zakenman in de eindnegentien-
de-eeuwse Nederlandse samenleving. Hoewel het voor de hand lag om 
dieper op Paaps woorden in te gaan, liet Eli het er – alweer – bij zitten en 
ging hij over op een ander onderwerp.
 Ook in de drie vraaggesprekken die Eli had met Joodse schrijvers sij-
pelde weinig belangstelling voor hun achtergrond door. De eerste, Ar-
nold Aletrino, was een schrijver en criminoloog van Sefardische af-
komst. Hij was achttien jaar ouder dan Eli en afkomstig uit een andere 
economische laag binnen de Portugees-Joodse gemeenschap: Arnolds 
vader was een vrij welgestelde, liberale effectenhandelaar.213 Toch moet 
Eli hem ten tijde van het interview in 1908 vanwege hun gemeenschap-
pelijke achtergrond al lange tijd hebben gekend.214 Opvallend genoeg 
komt deze achtergrond helemaal niet ter sprake in het vraaggesprek. 
Dat is des te opmerkelijker aangezien Aletrino in het verleden wel eens 
had geschreven over Joodse thema’s: in zijn gedicht ‘Anti-semietisme’ 
(1882) had hij bijvoorbeeld bestaande Joodse stereotypen opgeblazen 
om te tonen hoe ridicuul deze in feite waren (Immer hangt aan ’t slijk 
der aarde / ’t Hart van vader Abram’s zaad; / Niets heeft in zijn oogen 
waarde, / Waar men geen percent uit slaat).215 Het was een van de meest 
geëngageerde gedichten uit zijn literaire carrière.216 En aan Eli verklap-
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te Aletrino zelfs dat hij in 1883 aan een grote roman ‘over de rijke Jo-
den’ was begonnen, maar dat hij niet verder kwam dan titel en opzet.217 
Hier herhaalde zich het inmiddels bekende patroon: Eli ging niet op de-
ze toch interessante ontboezeming in; hij vroeg niet waarom Aletrino 
moeite had met het schrijven van een boek dat zich afspeelde in zijn ei-
gen milieu.
 Keer op keer liet Eli mogelijkheden om in zijn interviews door te vra-
gen over thema’s als Joodse stereotypen, Joodse identiteit en antisemi-
tisme aan zich voorbijgaan, terwijl hij wel degelijk in deze thematiek ge-
interesseerd was; het waren niet voor niets de hoofdthema’s van zijn 
eigen debuutroman. Natuurlijk, hij zag de interviewserie als een project 
voor een breed publiek, met vooropgezette vragen die zich vooral richt-
ten op de kunstopvattingen van de verschillende schrijvers. Bovendien 
was het niet zijn bedoeling om zich kritisch op te stellen – de rol die hij 
zichzelf had toebedeeld was meer die van observator dan die van kri-
tisch interviewer. Maar ondanks dit alles blijft de afwezigheid van Jood-
se thema’s in de interviews opvallend. Eli stond er duidelijk ambivalent 
tegenover: aan de ene kant wilde hij ze graag benoemen en uitdiepen, 
zoals in Quasi-socialisten, aan de andere kant vermeed hij ze liever. Mis-
schien wilde hij ervoor waken dat anderen hem als puur Joodse schrijver 
zagen.
 Toch ging Eli in zijn interviewserie één keer een verwijzing naar het 
Jodendom niet uit de weg, namelijk in zijn vraaggesprek met de grote 
schrijver Herman Heijermans. Eli begon zijn verslag van dat interview 
met een omschrijving van de staat waarin hij Heijermans aantrof. De 
schrijver was net directeur van de n v Tooneelvereeniging geworden, 
had het zeer druk en werd tijdens het onderhoud voortdurend gestoord 
door werknemers. ‘Er is iets angstigs in het onzuivere wit van zijn doffe 
oogen. Als men hem aankijkt krijgt men het gevoel dat men door bloed-
dorstige spionnen omringd is. Op zijn voorhoofd, onder de korte, steil 
ingeplante haren, teekent zich een erbarmelijke vermoeidheid. [...] De 
gedruktheid van een klasse, maar voorwaar! Ook de gedruktheid van 
zijn opgejaagd ras meent men in dit bleeke gelaat met de omwalde oog-
en weer te vinden...’218 ‘De gedruktheid van zijn opgejaagd ras’ – een in-
trigerende opmerking van iemand die tot datzelfde ‘ras’ behoorde. Niet 
zozeer vanwege de term ‘ras’, want die was in deze periode nog gemeen-
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goed en inwisselbaar voor het begrip ‘volk’.219 Maar blijkbaar vond Eli 
het adjectief ‘opgejaagd’ van toepassing op de Joodse bevolkingsgroep 
– en daarmee dus automatisch ook op zichzelf.
 Eli d’Oliveira en Herman Heijermans hadden behalve hun afkomst 
nog meer gemeen. Ook Heijermans had in zijn jeugd eerst op een han-
delskantoor gewerkt, was opgelucht geweest toen hij zich helemaal op 
het schrijven kon richten en had in het socialisme zijn overtuiging ge-
vonden. Hij vond zelfs dat het zijn taak als auteur was om zijn talenten 
in dienst van ‘de lijdende menschheid’ te stellen, ofwel: de arbeiden-
de klasse. Dat hield in dat hij de maatschappij moest beschrijven zo-
als die werkelijk was; zelfs in ellende zat volgens Heijermans een zekere 
schoonheid. Eli begreep dat niet: ‘Hoe kunt u nu toch, om een voorbeeld 
te noemen, een stinkende duistere achterbuurt mooi vinden?’ vroeg hij 
provocerend (anders dan bij zijn vraaggesprekken met de Tachtigers 
stelde Eli zich in interviews met ‘de jongere generatie’ een stuk minder 
eerbiedig op, en probeerde hij met offensieve vragen de geïnterview-
den af en toe tot scherpe uitspraken te verleiden). Op Eli’s vraag had 
Heijermans een duidelijk, maar gezien zijn werk wel opmerkelijk ant-
woord. De omstandigheden waarin arme mensen leefden waren mis-
schien afstotelijk, maar in de mensen zelf zat iets heel moois. Daarom 
geloofde hij er oprecht in dat hij als sociaaldemocraat een groter aanbid-
der was van de natuur ‘dan de pastoors, dominé’s en rabbijnen, die er 
een vak van hebben gemaakt de traditie van vroegere geslachten voort 
te zetten’. ‘Onze levensbeschouwing,’ aldus Heijermans, die natuurlijk 
wist dat zijn gespreksgenoot dezelfde ideologie was toegedaan, ‘heeft 
een blijmoedigen horizon.’220 Opvallende uitspraken van iemand die 
in zijn werk weliswaar de armoedige levensomstandigheden in de Am-
sterdamse Jodenbuurt op realistische wijze had beschreven, maar die 
tegelijkertijd juist veel kritiek kreeg op de liefdeloze manier waarop hij 
figuren uit dat milieu in zijn romans en toneelstukken opvoerde. Waar-
schijnlijk waren ze een indirecte reactie op diezelfde kritiek, en probeer-
de Heijermans zijn werkwijze op deze manier te rechtvaardigen. Bo-
vendien was hij in de loop der tijd gematigder geworden: in 1904, zes 
jaar na de première van Ghetto, had Heijermans zich bijvoorbeeld ver-
ontschuldigd tegenover ‘de zwaar-beschuldigde joden in Ghetto’ en de 
scherpe randjes uit de tekst van het toneelstuk gehaald.221
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 Van de 25 interviews die Eli in de periode 1907-1913 met auteurs hield, 
was dat met Israël Querido, ten slotte, misschien wel het kleurrijk-
ste. De eerste helft van het interview vond plaats in 1907, in de perio-
de dat Eli (nog) overliep van adoratie voor de grote schrijver: ‘Dikwijls 
sprak hij [Querido] zo schoon en beeldend, dat mijn bewondering mij 
belette te schrijven, dat ik werd meegesleept door het woord, waarvan 
ik de wording bijwoonde.’222 Maar in de tweede helft, zes jaar later ge-
houden, durfde Eli zijn gesprekspartner scherper te ondervragen. Hij 
dreef zelfs enkele keren onvervalst de spot met hem, toen Querido weer 
eens uit een kartonnen doos ‘toevallig’ een lovende recensie van zijn 
werk haalde. Maar ze hadden het ook over zaken die te maken hadden 
met hun gedeelde achtergrond. Querido had net zijn Bijbelse treurspel 
Saul en David voltooid.223 Hij voelde zich bij uitstek geschikt om hier-
over te schrijven, en niet alleen vanwege zijn grote persoonlijke kwali-
teiten: ‘Daar komt nog mijn semietisch bewustzijn bij. Ik voel dagelijks, 
dat wij, Joden, als dichters wezenlijk de geheele lyriek en dramatiek van 
den Bijbel in ons hebben. Ik voel mij geheel verwant aan de vijfduizend 
jaar terug liggende atmosfeer van menschen en toestanden.’224 Iemand 
als Vondel, voor wie Querido veel waardering had, miste daarentegen 
voeling met de oude Joodse beschaving. ‘Daar moet je, geloof ik, rasver-
wantschap voor hebben.’225

 De volledig geseculariseerde Querido, die in zijn jeugd na een per-
soonlijk onderhoud met de chacham van zijn Portugese gemeente zijn 
geloof in God had verruild voor het geloof in de sociaaldemocratie, 
voelde zich, boven alles, in zijn hart nog steeds Joods. En Eli? Die kon 
na het interview op weg naar huis niet anders dan Querido’s woorden 
overdenken, en er uiteindelijk mee instemmen. ‘Du bist am Ende – was du 
bist,’ schreef hij, vrij naar Goethes Faust.226 Dat was de kern, en daar kon 
niemand iets aan veranderen.

Zoals gezegd waren Eli’s interviews bedoeld om het publiek te verhef-
fen: door kennis te nemen van de ‘levenskunst’ van de geestelijk leiders 
van de samenleving, konden de lezers zich aan hen spiegelen. En met 
‘lezers’ had Eli niet de ingevoerde literatuurkenners voor ogen, maar le-
ken die hun eerste stappen op leesgebied pas net hadden gezet. Maar 
die lazen niet altijd de bladen en kranten waarin de interviews waren 
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gepubliceerd. Als hij van blijvende waarde wilde zijn voor iedereen met 
belangstelling voor Nederlandstalige literatuur, moest er dus een bun-
del komen. In een brief van 26 mei 1908 deed Eli de Bussumse uitgever 
C.J. van Dishoeck een concreet voorstel voor een selectie uit zijn inter-
views – door de geïnterviewden zelf betiteld als ‘uitmuntend’, ‘voortref-
felijk’ en ‘met warme, trillende liefde geschreven’ –, vergezeld van een 
inleiding waarin de antwoorden van de schrijvers onderling werden 
vergeleken. En passant voegde hij een vervolgplan toe, namelijk om de 
interviewbundel met letterkundigen te doen volgen door soortgelijke 
bundels met wijsgeren en politici.227

 Dat Eli zijn plan naar Van Dishoeck stuurde – en dus niet naar M.E. 
Cohen, de uitgever van Quasi-socialisten – zal te maken hebben gehad 
met tegenvallende verkoopcijfers van zijn debuutroman; waarschijn-
lijk wilde Cohen niet het risico lopen op een tweede deceptie en had 
hij Eli’s plan voor een interviewbundel geweigerd. Zo bezien was Eli’s 
keuze voor Van Dishoeck een logische. Deze uitgever kwam uit een oud 
Zeeuws geslacht en had een bijzondere liefde voor Vlaanderen – ‘dat, 
vooral voor ons Zeeuwen, stamverwante land’.228 Hij was medeoprich-
ter van het belangrijke literaire tijdschrift Vlaanderen en had boven-
dien – naast (Joods-)Nederlandse auteurs als Heijermans en M.H. van 
Campen – vrijwel alle Vlaamse schrijvers onder contract die Eli voor De 
Boekzaal had geïnterviewd. Aangezien Eli zelf in die periode van zijn 
leven een halve Belg was – hij schijnt zelfs aan zijn Antwerpse tijd een 
licht Vlaamse tongval te hebben overgehouden229 – maakte hij een goede 
kans. Toch wilde Van Dishoeck de door Eli hevig gewenste bundel niet 
uitgeven. Zou de reden hebben gelegen in de wel erg ambitieuze toon 
van Eli’s aanbiedingsbrief, die vergelijkbaar was met die van zijn sollici-
tatiebrief aan Het Volk, twee jaar terug?
 Gelukkig voor Eli vond hij een andere uitgeverij: de Maatschappij tot 
Verspreiding van Goede en Goedkope Lectuur, al snel na de oprichting 
in 1905 ‘Wereldbibliotheek’ genoemd. Die paste misschien nog wel be-
ter bij hem dan Van Dishoeck. De Wereldbibliotheek was het fonds van 
Leo Simons, afkomstig uit een Joods middenstandsgezin uit Den Haag. 
Hij was net als Eli volledig geseculariseerd en had sympathie voor het 
socialisme. Zoals de naam al zegt, was de Maatschappij tot Verspreiding 
van Goede en Goedkope Lectuur bedoeld om een zo groot mogelijk 
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leespubliek te trekken. Simons streefde ernaar de arbeidersklasse toe-
gang te bieden tot kwalitatief hoogstaande, maar betaalbare boeken.230 
‘Boeken zijn de universiteit onzer dagen,’ was het motto – daar kon Eli 
zich natuurlijk voor de volle honderd procent in vinden. Het doel van de 
uitgeverij kwam volledig overeen met de opzet van zijn interviews. Eli 
voelde zich dan ook al snel thuis bij de idealistische uitgeverij. Met een 
van de toonaangevende medewerkers, de uit de oude Jodenbuurt afkom-
stige Leman Lakmaker – over wie zijn kleindochter Joosje Lakmaker in 
2008 een mooi boek schreef –, raakte hij zelfs echt bevriend: in 1911 zou 
Eli getuige zijn op diens huwelijk.231

 In 1909 verscheen De mannen van ’80 aan het woord in druk, inclusief 
prachtige grafische versieringen en foto’s van de zeven geportretteerde 
Tachtigers.232 De inleiding van Eli beantwoordde aan het beeld dat we 
inmiddels van hem hebben: ambitieus, enigszins hoogdravend – zo was 
zijn doel ‘het geestelijk leven van onze natie’ aan zijn eigen schema te 
onderwerpen –, maar tegelijkertijd bijna onderdanig ten opzichte van 
mensen die hij bewonderde: ‘Ik ben gelukkig met de sympathie, die de 
in dit boekje begonnen taak bij onze geestelijke leiders heeft gevonden; 
aan deze sympathie heb ik het zeker voor een deel te danken, dat deze 
grooten mij – leerling – zoo uitvoerig te woord hebben willen staan.’ 
En hij was niet bang zich persoonlijk te uiten: de weken die Eli had be-
steed aan zijn ‘kunst-reis’, zoals hij de interviews met de letterkundigen 
noemde, behoorden tot de gelukkigste perioden uit zijn leven.233

 De mannen van ’80 voldeed aan alle verwachtingen van Simons, want 
de bundel verkocht behoorlijk goed en kreeg lovende recensies. Het 
weekblad De Amsterdammer noemde Eli bijvoorbeeld ‘een zeer goed, 
een zeer uitnemend reporter’, uit wiens opstellen bleek dat het hem echt 
om de inhoud te doen was, en niet om sensatiebeluste persoonlijke de-
tails.234 Nadat de eerste druk van ruim vijfduizend exemplaren uitver-
kocht was, verscheen in 1913 een tweede druk van drieduizend, en in 
1920 een derde druk van 3100 stuks.235 In tegenstelling tot Eli’s debuut-
roman kan zijn eerste interviewbundel met recht een succes worden ge-
noemd.
 Een succes schreeuwt doorgaans om een vervolg, en in het geval van 
Eli’s interviewbundel was dat niet anders. In 1914 kwam zijn tweede 
bundel uit: De jongere generatie. De bundel bestond dit keer uit elf in-
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terviews, met onder anderen Israël Querido, Carel Scharten en Johan-
nes Bierens de Haan (als filosoof tussen de letterkundigen enigszins een 
vreemde eend in de bijt).236 Over het algemeen was de toon van Eli min-
der onderdanig dan in de gesprekken met de gerenommeerde en oudere 
Tachtigers, maar nog steeds wist hij – zeker gezien zijn karakter – zich 
er op bewonderenswaardige wijze van te weerhouden zijn eigen mening 
te veel op de voorgrond te plaatsen. Er was evenwel één grote afwezige: 
Herman Heijermans. Nadat Eli de uitwerking van het vraaggesprek ter 
correctie aan hem had toegestuurd, hoorde hij maandenlang niets. Na-
tuurlijk, Heijermans was naast schrijver ook theaterdirecteur en had het 
druk, maar dat betekende niet dat je geen correspondentie meer hoef-
de te beantwoorden. Eli verstuurde aanmaning op aanmaning en raakte 
steeds moedelozer:

Zeer geachte Heer Heijermans,
Gelukkig is er maar één Heijermans. Deze moet echter niet vergeten dat 
almacht een groote verantwoordelijkheid met zich brengt. In dit verband 
wil ik hem dan nog wel in overweging geven, dat hij, indien ik niet aan 
het eind van deze week de copie weer in mijn bezit heb, een leelijke streep 
door de rekening zal halen. Ik hoop dus werkelijk, dat hij weldra een half 
uurtje zal kunnen afzonderen om dit werk even door te kijken en hoop, 
dat het beroep op zijn goede hart, dat ik mij bij deze veroorloof, niet zon-
der het gewenschte gevolg zal blijven.
Hoogachtend,
E. d’Oliveira237

Toen zelfs deze smeekbede geen effect had, besloot Eli het interview dan 
maar ongewijzigd in Den Gulden Winckel te publiceren. Een gewaagde 
stap, want Heijermans reageerde nu wel en beschuldigde Eli ervan zijn 
woorden niet juist te hebben weergegeven. De zaak ontwikkelde zich 
snel tot een ernstig conflict, waarvan de precieze achtergronden ove-
rigens niet meer zijn te achterhalen.238 Om de boel te sussen stelde Eli 
vervolgens de schrijver voor om arbitrage te laten plaatsvinden. Daar 
ging Heijermans niet op in. Wel schreef hij een brief die, in de woorden 
van Eli, ‘in cynische onheuschheid zijn wêerga zoekt’. Het einde van het 
liedje was dat Eli ertoe overging het interview dan maar niet in zijn ver-
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volgbundel op te nemen. Zo zou zijn boek, dat toch een hoog cultureel 
doel nastreefde, tenminste niet worden blootgesteld ‘aan verdere merk-
waardigheden van den heer H.’239 Toch jammer. ‘Dat barokke stuk was 
verduiveld aardig,’ schreef Carel Scharten – ironisch genoeg dezelfde 
schrijver die twee jaar later in de enquête van De Joodse Wachter zou ver-
klaren zich niet thuis te voelen bij de exuberante stijl van Joodse schrij-
vers – in een persoonlijke brief aan Eli.240 Maar er was niets meer aan te 
doen, en Eli’s verhouding met Heijermans zou voorgoed verstoord blij-
ven.
 Het ontbreken van het interview met Heijermans deed niets af aan 
de goede verkoopcijfers en de lof die er ook voor deze tweede bundel 
kwam. De eerste druk van zesduizend exemplaren raakte uitverkocht, 
en in 1920 besloot de Wereldbibliotheek – hoewel na een lange periode 
van aarzeling – tot een tweede druk.241 De recensenten prezen de nieu-
we bundel weer unaniem. D’Oliveira had zich andermaal een knap in-
terviewer getoond, die de ideeën van belangrijke schrijvers op levendige 
wijze had doen uitkomen. Alleen de hoogdravende inleiding kon op eni-
ge spot rekenen – de recensent van Den Gulden Winckel had het lacherig 
over ‘“enkele beginselen” in ons... Hoe was ’t ook weer? ... ons “natio-
naal geestelijk leven” ja juist...’ –, maar die namen de meeste critici graag 
voor lief.242

 Eli’s inleiding was inderdaad weer wat aan de bombastische kant, en 
uitgebreider dan bij De mannen van ’80. Ook de frivoliteit ontbrak niet, 
met name in passages waarin Eli de brief citeerde die hij van Louis Cou-
perus had gekregen als reactie op zijn schriftelijke interviewvragen. En 
hij sloot af met zijn liefste wens: dat zijn werk ‘in handen moge komen 
van jongeren die in het leven hoûvast zoeken’ – een wens die suggereer-
de dat hijzelf, inmiddels 28 jaar oud, dat houvast inmiddels had gevon-
den.243 We zullen in het vervolg zien of dit inderdaad het geval was.

Eli d’Oliveira nam het afnemen en uitwerken van zijn interviews met 
schrijvers zeer serieus. Toch was het voor hem, net als de stenografie, 
uiteindelijk slechts een manier om een gezond inkomen bij elkaar te ver-
dienen. Zijn échte roeping was het produceren van eigen teksten, waar-
in zijn eigen ideeën waren verwerkt.
 Hij kon zijn creativiteit kwijt in een groot project dat hij na het ver-
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schijnen van zijn eerste interviewbundel aanving: een biografie van de 
door hem zo bewonderde Duitse dichter en denker Johann Wolfgang 
von Goethe (1749-1832). Eli had het aan dit genie te danken, zo schreef 
hij in zijn voorwoord, ‘dat ik spoedig den weg tot mij zelve heb gevon-
den, nadat ik had gedwaald in de mooie oppervlakkigheid en de dood-
sche diepzinnigheid, die de voornaamste geestesstroomingen in ons 
land mij boden’.244 Met andere woorden, Eli had houvast gevonden in 
Goethe, een echte intellectueel met wie hij zich kon vereenzelvigen. Hij 
bewonderde hem nog meer dan Van Eeden en Bolland samen.
 Goethe. Een levensbeschrijving, dat in 1911 bij de Wereldbibliotheek 
verscheen, had weinig te maken met de historische schrijversbiogra-
fieën zoals wij die tegenwoordig gewend zijn. Eli had namelijk niet veel 
op met historisch onderzoek, zo legde hij uit in een apart artikel over 
de manier waarop hij zijn taak als Goethe-biograaf had opgevat. Een 
historicus kon volgens Eli niet veel anders dan rijtjes feiten achter el-
kaar zetten, met als resultaat een eentonig boek, ‘zonder geur of kleur’. 
Eli daarentegen was juist geïnteresseerd in de stemmingen, aandriften 
en onuitgesproken bedoelingen van zijn held. Om die te kunnen vat-
ten, was het een vereiste om zijn hoofdpersoon volledig te doorgron-
den.245

 Gelukkig voor Eli was hij van mening dat hij hiertoe in staat was ge-
weest. Dat kwam, schreef hij, vooral doordat zijn eigen persoonlijkheid 
bijna volledig overeenstemde met die van Goethe. Hij was in zijn jeugd 
bevangen geraakt door Faust, Goethes magnum opus, dat hij als zijn bij-
bel beschouwde. Eli had het tientallen keren herlezen en er steeds meer 
uit gehaald dat betrekking had op zijn eigen leven. Maar het beeld van 
Goethe dat oprees uit het boek kwam volgens hem niet overeen met het 
beeld dat de belangrijkste Goethe-biografen tot dusver hadden opge-
roepen; zij hadden blijkbaar niet kunnen doordringen tot het diepste 
innerlijk van de grote achttiende-eeuwse schrijver. Eli was hier wél in 
geslaagd, wat vooral te danken was aan zijn ‘scheppende intuïtie’. Dat 
hij die bezat was hem gebleken door de affaire met Bram Soep, die zo 
verbolgen was geweest over de realistische manier waarop Eli hem had 
gekarakteriseerd in Quasi-socialisten. Het was duidelijk: Eli móést het 
boek over Goethe gewoonweg schrijven; zijn levensbeschrijving zou re-
alistischer zijn dan welke historisch verantwoorde biografie ook.246
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 Eli’s opzet was ambitieuzer dan het uiteindelijke resultaat. In zijn 
verhaal baseerde hij zich toch erg op al bestaande Goethe-biografieën 
en bracht hij weinig nieuws – tekenend is dat J.E. van der Laan in zijn 
in 1933 verschenen proefschrift Goethe in de Nederlandsche letterkunde 
slechts één alinea aan Eli’s studie wijdde.247 De Wereldbibliotheek zou 
de biografie dan ook niet herdrukken. Dat betekende overigens niet dat 
het boek helemaal niet werd gelezen; in 1940 nog raakte de jonge dich-
ter Hans Lodeizen na het lezen van Eli’s boek geïnspireerd om, net als 
Goethe, op reis te gaan om zijn problemen achter zich te laten.248 Mocht 
Eli hiervan hebben geweten, dan zou het hem veel voldoening hebben 
gegeven. Zoals hij in zijn artikel over zijn rol als Goethe-biograaf be-
sloot, had hij zijn biografie namelijk geschreven opdat ‘zij, die aan het 
geestelijk leven van ons land in zijn tegenwoordig stadium deel hebben, 
van Goethe, – van den dichter en van den denker zoowel als van den 
levens-kunstenaar – veel kunnen leeren’.249 Net als in zijn interview-
bundels ging het Eli er dus alweer om zijn publiek op te voeden. En dat 
‘opvoeden’ niet altijd van een leien dakje ging, daar was hij in zijn per-
soonlijke leven inmiddels wel achter gekomen.

Vader en echtgenoot

Er bestond een wereld van verschil tussen de Eli d’Oliveira die in 1914 
een roman, een biografie en twee goed verkopende interviewbundels 
had gepubliceerd en de ‘zoekende’ jongen die zeven jaar daarvoor Ant-
werpen had verlaten om bij zijn ouders thuis te ploeteren aan zijn eerste 
boek. Puberaal aandoende passages, waarmee Quasi-socialisten vol zat, 
waren er in zijn werk niet meer bij. Eli was serieuzer geworden en had 
duidelijk meer verantwoordelijkheid gekregen. In zijn persoonlijke le-
ven was er dan ook veel veranderd.
 In de periode dat Eli bij zijn ouders thuis woonde moet hij een moei-
lijke tijd hebben doorgemaakt: hij verdiende geen geld meer, zijn lieve-
lingsbroer was plotseling overleden en zijn (vermoedelijke) relatie met 
de Vlaamse Mia was stukgelopen. Maar al snel veranderde zijn situatie. 
Eli verloofde zich namelijk met een vrouw die hij al in zijn jeugd moet 
hebben leren kennen: de acht jaar oudere onderwijzeres Simcha Lopes 
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Cardozo. Zij was het vijfde kind uit een groot Sefardisch gezin van ne-
gentien (!) kinderen – haar moeder, die in 1897 op 46-jarige leeftijd was 
overleden, was een derde van haar leven zwanger geweest.250

 Simcha en haar achttien broers en zussen waren kleinkinderen van 
de bekende negentiende-eeuwse rabbijn David Lopes Cardozo (1808-
1890), decennialang een van de hoofddocenten van Ets Haim. Hun va-
der, Mozes Lopes Cardozo (1849-1921), was een echte ‘Kaper’ die zich 
had opgewerkt tot juwelier. Hij zal zijn kinderen ongetwijfeld traditio-
neel hebben opgevoed, maar er zijn geen aanwijzingen dat het enorme 
gezin erg vroom was; niet één van de negen zonen zou zich bijvoorbeeld 
aan een theologische studie wijden. Wel deden er veel verhalen de ronde 
over het kleurrijke gezin. Simcha’s broers Ben en Lo waren bijvoorbeeld 
spraakmakende linkse revolutionairen, die later in een ménage à trois 
zouden samenwonen met een beeldhouwster.251

 Eli moet Simcha hebben leren kennen via haar jongere broer Abra-
ham (‘Abie’) Lopes Cardozo, die bij Eli in de klas had gezeten op de 
Handelsschool en koopman in Hamburg was geworden. Dat Abie 
‘close’ was zowel met zijn oudere zus als met Eli bewijst het feit dat hij 
Eli’s getuige was toen die zijn zus trouwde, op 6 juni 1907. Twee andere 
broers van Simcha, Jacob (‘Jaap’) en Samuel (‘Saam’) Lopes Cardozo, 
waren de getuigen van de bruid. Eli’s grootvader Jacob d’Oliveira – de 
voormalige dansmeester, komiek en kermisartiest – maakte het viertal 
compleet. Geheel volgens de traditie van de geloofsgemeente waaruit 
beiden voortkwamen, gingen Eli en Simcha bovendien ook een religi-
eus huwelijk met elkaar aan. Er was een ceremonie in de snoge, en er 
werd een ketoeba opgemaakt, waarin stond vermeld dat Eli een bedrag 
van 200 gulden inbracht.252

 Het is goed om stil te staan bij Eli’s partnerkeuze. Hoewel hij zichzelf 
al jarenlang pontificaal ‘atheïst’ noemde, geen snogebezoeker was, zich 
allerminst in traditionele Sefardische kringen ophield en eerder hoogst-
waarschijnlijk een serieuze relatie met een gojse had gehad, trouwde hij 
dus toch een Sefardische vrouw, en volgens de Joodse wet. Dat lijkt op 
het eerste gezicht misschien vreemd, maar het was eigenlijk heel nor-
maal. In de periode 1906-1910 trouwde liefst 90 procent van de Joden 
met een Joodse partner.253 ‘We doen het voor onze ouders’ was een ge-
vleugelde uitspraak, en het lijkt erop alsof Eli hierin meeging.254 Hij wil-
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de zijn traditionele ouders – die hij met het afzweren van zijn geloof en 
het opzeggen van zijn baan al zozeer tegen de haren in had gestreken – 
waarschijnlijk niet nog een keer bruuskeren door met een niet-Joodse 
vrouw aan te komen. Een geslaagd huwelijk kan er bovendien bij gebaat 
zijn als de twee partners een gelijksoortige achtergrond bezitten. Maar 
was er ook sprake van liefde? Dat is maar zeer de vraag. Een jaar na zijn 
huwelijk gaf Eli zelf onbedoeld een aanwijzing voor het antwoord, in 
een jolige brief aan Willem Drees. Die had zich op zijn beurt net ver-
loofd, een gebeurtenis waarmee Eli zijn oude vriend hartelijk feliciteer-
de:

Waarde vriend Willem,

Wil je geloven dat ik daar gewoonweg versteld van sta? Ik had alles kun-
nen denken, maar zie je, dat de kalme Willem Drees zijn ogen zou op-
slaan naar een meisje, daar... ja daar breekt mijn klomp van.
Nou vent, alle gekheid op een stokkie... je ontvangt natuurlijk in deze da-
gen zoveel ‘hartelijke’ en ‘beste’ gelukwensen dat we ervoor huiveren de 
onze erbij te voegen. Maar ook zonder dat ik het je zeg kun je begrijpen 
met welke hartelijke deelneming we het bericht van je verloving ontvin-
gen. Ik sta op het punt van de stad uit te gaan, maar zodra ik weer hier 
ben hoop ik je meisje eens goed aan te kijken. Mogelijk wordt mij dan een 
totnogtoe vreemde zijde van je karakter onthuld, want als het een echt 
meisje is moet er natuurlijk een stukje van jou in te vinden zijn. Je zult 
waarschijnlijk aan de sympathie van je hartelijke moeder en zusters wel 
genoeg hebben. Ik ken de gemoedstoestand van een verloofde, weet wat 
een schat van zonneschijn en openbaringen er nu in je hart kan ontstaan. 
Laat iemand die harde ondervinding heeft, je toewensen dat het de enige 
keer in je leven zij.

Zeer innig gelukgewenst van je vriend Eli en zijn vrouwtje255

‘Een schat van zonneschijn en openbaringen in je hart’ – dat is op zich-
zelf duidelijke taal. Maar Eli verwees in zijn ietwat verbitterde laat-
ste zin wel naar een eerdere verloving van hemzelf, waarschijnlijk met 
zijn Vlaamse ex-vriendin. Zou de zonneschijn zijn hart ook tijdens zijn 
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tweede verloving hebben verwarmd? Dat is onwaarschijnlijk, zeker in 
het licht van de gebeurtenissen die spoedig zouden volgen.
 Tien maanden na hun huwelijk kregen Eli en Simcha hun eerste kind: 
Jacob (roepnaam: Jaap). Met de keuze voor deze naam vond een breuk 
met de traditie plaats, want volgens Sefardisch gebruik had de oudste 
zoon eigenlijk Raphaël moeten heten, naar de vader van de bruidegom. 
Toch lieten Eli en Simcha de Joodse traditie – die ze met hun huwelijk zo 
netjes in stand hadden gehouden – niet helemaal varen: ze kozen ervoor 
hun zoon te laten besnijden.256 Dat blijkt uit het dagboek dat Simcha ge-
durende de eerste levensjaren van Jaap bijhield. De jonge ouders maak-
ten zich zorgen of met de besnijdenis alles wel goed was gegaan, en lie-
ten de baby tot twee keer toe door een dokter controleren.
 Het dagboek van Simcha lijkt op het eerste gezicht weinig opzien-
barende informatie te bevatten. In keurig onderwijzershandschrift en 
zonder enige taalfouten keuvelde de moeder pagina’s lang aandoenlijk 
over het wel en wee van haar baby. Maar tussen uitweidingen over de 
pijntjes, hebbelijkheden en eetpatronen van kleine Jaap geven sommige 
passages toch een interessant en bij tijd en wijle zelfs ontluisterend in-
kijkje in het dagelijks leven van het huishouden D’Oliveira-Cardozo.
 Interessant is bijvoorbeeld om te lezen met welke mensen Eli en Sim-
cha zoal omgingen. Veel met familieleden natuurlijk, maar ook een aan-
tal bekende vrienden komt in het dagboek voor. Arnold Aletrino bij-
voorbeeld, en natuurlijk kwam Willem Drees over de vloer om de kleine 
Jaap te inspecteren; Simcha vreesde dat Jaap bang zou zijn voor diens 
‘donkere, scherpkijkende oogen’, maar Jaap voelde zich erg bij Drees op 
zijn gemak.257 Een andere opvallende figuur is Henriëtte Henriquez Pi-
mentel, die in de Tweede Wereldoorlog samen met onder anderen Wal-
ter Süskind een heldhaftige rol zou spelen bij het bevrijden van Joodse 
kinderen uit de Hollandsche Schouwburg. Al in 1902 had de toen 26-ja-
rige ‘tante Jet’ een fröbelinrichting opgericht, die het midden hield tus-
sen een kleuterschool en een kinderdagverblijf. In de eerste jaren na 
de geboorte van Jaap bezocht Simcha het schooltje herhaalde malen – 
waarschijnlijk had ze er voor haar huwelijk met Eli zelf gewerkt. Ook 
Eli nam er graag een kijkje. In Op de Hoogte. Maandschrift voor de Huis-
kamer schreef hij zelfs een uitgebreid artikel over het schooltje. Hij liet 
niet na tante Jet de hemel in te prijzen: ‘Haar ongekunsteldheid, haar 
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volstrekt argelooze kinderliefde is haar grote kracht. [...] Ze zal niet veel 
antwoorden als men haar vraagt naar haar grondbeginselen, maar ze 
weet alles van dat vluchtig-mysterieuze dat er zweemt in een kinder-
ziel.’258

 Eli en Simcha gingen wonen in de Domselaerstraat, in de Amster-
damse Transvaalbuurt – het befaamde socialistisch-Joodse bolwerk. 
Na een jaar verhuisden ze enkele straten verder, naar de Pretoriusstraat. 
In de zomer van 1910 vierden ze zes weken vakantie in Zandvoort. Het 
moet hun in deze periode financieel vrij goed zijn gegaan; Eli’s steno-
grafiebedrijfje begon te lopen en zijn eerste interviewbundel werd veel 
verkocht. Ook de aanwezigheid van een dienstmeisje duidt op een gro-
tere materiële welstand dan voorheen.
 Na hun vakantie hadden Eli en Simcha de smaak van het buitenleven 
te pakken. Ze dachten erover om in Overveen te gaan wonen, een dorp 
net buiten Haarlem, maar bij nader inzien bleken de woningen daar te 
duur. In het voorjaar van 1912 was het toch zover: het gezin D’Oliveira 
verhuisde naar de Witte Kruislaan 1 in Hilversum. Ze gingen wonen 
in een ruim huis met tuin, op enkele minuten lopen van het bos. Eli en 
Simcha hoopten waarschijnlijk dat de rustige, landelijke omgeving hun 
goed zou doen, want de maanden daarvoor hadden ze aan grote span-
ningen blootgestaan.
 De onrust was begonnen met een huiselijk drama: Jaap zat op de 
bank naast zijn moeder en wilde een pakje openmaken met een schaar. 
Maar in plaats van een beweging van zich af te maken, haalde hij de 
schaar naar zich toe en stak zichzelf in zijn oog. Jaap zou nooit meer met 
het oog kunnen zien. Een traumatische ervaring natuurlijk, niet in het 
minst voor Jaaps moeder, die naast hem had gezeten toen het ongeluk 
gebeurde. ‘Wanneer ik dat lidteeken zie, snijdt het mij nog steeds door 
het hart te denken, dat hij met dat oog niets kan zien, dat zoo’n lief, on-
schuldig baasje zoo geschonden is. In het begin leek het mij te monster-
achtig dat zoo iets mogelijk was; ik had telkens een gevoel of het eigen-
lijk niet gebeurd was, of ik het maar gedroomd had, of het na een paar 
dagen weer heelemaal in orde moest komen. Daardoor kon ik in het be-
gin er niet om huilen; daarna echter des te meer.’259

 In Hilversum zou Simcha – die toch al een aanleg had voor depressivi-
teit260 – steeds meer gebukt gaan onder huilbuien. Ook was ze vermoeid, 
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prikkelbaar en eenzaam, zo blijkt uit haar dagboek. Ze ging in behande-
ling bij de bekende dokter Jan van Breemen, die het Instituut voor Phy-
sische Therapie leidde op de Keizersgracht en gespecialiseerd was in de 
bestrijding van reuma.261 Op het eerste gezicht niet de meest logische 
keuze, maar Van Breemen was niet zomaar iemand. Eli had Quasi-socia-
listen ‘met dank-volle innigheid’ aan deze dokter opgedragen – er moest 
dus wel sprake zijn van een bijzondere band. Het zou goed kunnen dat 
Eli tegen Van Breemen opkeek, want de twaalf jaar oudere dokter was 
het soort man dat Eli bewonderde: een non-conformistische, sociaal be-
wogen intellectueel die altijd vocht tegen de gevestigde orde.262

 Van Breemen probeerde Simcha niet alleen met woorden op te beu-
ren, hij paste ook de destijds populaire methode van het elektriseren 
toe: door middel van kleine elektrische schokjes de zenuwen prikkelen 
om neuroses tegen te gaan en het geestelijk evenwicht te herstellen. Zijn 
behandelwijze had weinig effect. Dat had ook te maken met het gedrag 
van de kleine Jaap. Hij was ruw en onvoorzichtig en voelde dat zijn moe-
der niet goed in haar vel zat.263 Uit de beschrijvingen in Simcha’s dag-
boek blijkt dat zijn ouders niet goed wisten hoe met hem om te gaan. 
Eli sloeg zijn kind regelmatig – tot ongenoegen van Simcha, die vond 
dat Eli van dit middel ‘onwillekeurig te dikwijls misbruik’ maakte. Maar 
Jaap kreeg ook andere, niet-lichamelijke straffen. Op zijn vierde verjaar-
dag, op 20 april 1912, kreeg de kleuter geen cadeautjes van zijn ouders; 
hij was niet lief geweest.264 En toen Jaap weer eens vervelend was, dreig-
de dienstmeid Cor – die ook als oppas fungeerde – dat ze weg zou gaan. 
Simcha vertelt:

Tranen met tuiten huilend kwam hij naar boven en snikte: ‘Cor gaat 
weg.’ ‘Dat komt er van, akelige jonge, zei vader, ik ga ook weg.’ ‘En ik ook’ 
liet ik er op volgen. Toen was hij erg onder de indruk, huilde hevig: ‘Dan 
heb ik geen vader en geen moedertje meer... ga nou niet weg... ik wil niet 
alleen blijven...’ We lieten hem maar eens flink huilen.265

Eli en Simcha hanteerden duidelijk een opvoedingstactiek die tegen-
woordig menige wenkbrauw zou doen fronsen. Maar het kon nog hard-
vochtiger. In oktober 1912 was Simcha in verwachting van een tweede 
kind. Jaap kon zijn geluk niet op; hij keek erg naar de geboorte uit en 
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hoopte dat hij een zusje zou krijgen. Het zou er (nog) niet van komen, zo 
blijkt uit een nieuwe dagboekaantekening:

Op een dag vloog Jaap wild tegen mij aan en ’s middags verloor ik wat 
bloed. Nog een paar dagen bleef het bij een druppeltje, maar het ging 
toch tot een miskraam over. Of J. er de schuld van was wisten we niet, 
maar vader oordeelde het niet kwaad hem eens ernstig daarover te on-
derhouden, met het oog op een volgende keer. ‘Nu is het kindje stuk ge-
gaan, doordat jij zoo wild bent met moeder,’ zei hij. Het jongetje was diep 
getroffen en zei verdrietig: ‘Ik kan ook nooit eens een zusje houen.’266

Eli d’Oliveira – dezelfde man die niet alleen de boeken van de grootste 
pedagogen kon spellen, maar ook oog had voor de praktische opvoed-
kundige kwaliteiten van een Jet Pimentel – scheepte zijn zoontje hier 
bijna achteloos op met een groot schuldgevoel.
 Na de miskraam besloot Simcha dat het zo niet langer kon. Ze ver-
trok voor zeven weken naar het Instituut voor Physische Therapie aan 
de Keizersgracht in Amsterdam, waar ze onder dagelijkse behandeling 
van dokter Van Breemen kwam te staan. Hij liet haar tot rust komen 
in de meest uiteenlopende zwavel-, teer-, zemel- en dennennaaldenex-
tractbaden, en hij intensiveerde de elektrotherapie.267 Thuis nam Sim-
cha’s tien jaar jongere zusje Louise (‘Loe’) haar positie als huismoeder 
tijdelijk waar.268 Loe kwam over uit Hamburg, waar haar broer – en te-
vens Eli’s oude klasgenoot – Abie met zijn zwager een importbedrijf 
was begonnen. Uit Simcha’s dagboek komt Loe naar voren als een goei-
ige vrouw, met wie Jaap het bovendien goed kon vinden.
 Vlak voor Kerstmis 1912 kwam Simcha weer thuis wonen. Ze was 
nog niet helemaal hersteld, maar voelde zich wel al een stuk beter dan 
voorheen. In de kliniek had ze al het plan opgevat om bij terugkomst een 
kerstboom op te zetten – binnen een Joods gezin een opvallend voor-
nemen, dat duidt op een grote mate van assimilatie – en om samen met 
haar echtgenoot en zoontje het kerstfeest te vieren.269 Maar haar wens 
zou niet in vervulling gaan. Hoewel zijn vrouw pas vier dagen terug was 
na een lang verblijf in een zenuwkliniek, besloot Eli om de kerstdagen 
zonder vrouw en kind in Hamburg door te brengen. Het huwelijk van 
Eli en Simcha was duidelijk niet gelukkig, en de geboorte van hun doch-
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ter Elsa – precies een jaar na Simcha’s terugkeer – kon daar niets aan 
veranderen.
 Eli moet teleurgesteld zijn geweest in Simcha. Toen hij met haar 
trouwde was zij misschien niet zijn grote liefde geweest, maar hij had 
wel verwacht een stabiele moeder voor zijn kinderen te hebben gevon-
den. Toen dat niet het geval bleek, keerde hij zich van haar af. In een van 
de laatste fragmenten in Simcha’s dagboek staan twee zinnetjes die 
achteraf gezien van voorspellende waarde bleken: ‘Grappig was, dat 
[Jaap] tante Loe uitnemend geschikt vond om allerlei werkjes voor hem 
te doen, terwijl hij mij als een soort van heilig wezen beschouwde, be-
stemd om vertroeteld te worden.’ En: ‘Hij vindt dat tante Loe nu wel 
weer weg kan gaan, maar die blijft nog een poos bij ons.’270 Het zou wel-
iswaar nog een tijd duren, maar Loe Cardozo zou zich steeds meer als 
de huisvrouw van het gezin ontwikkelen en uiteindelijk de plaats inne-
men van haar oudere zus als echtgenote van Eli.

(Geen) Getijer

Het stuklopen van zijn huwelijk was niet de enige tegenslag die Eli in 
deze periode op persoonlijk vlak te verwerken kreeg. Op 22 augustus 
1915 ontving hij plotseling een verschrikkelijk bericht: net als zijn jonge-
re broer Jacob tien jaar terug was nu ook zijn jongste broer Jacques plot-
seling overleden – hij was maar 25 jaar oud geworden.
 Jacques d’Oliveira’s carrière had verbluffend veel geleken op die van 
zijn oudoom en naamgenoot, ‘Señor d’Oliveira’, die zo’n zestig jaar 
eerder met zijn vioolspel over de wereld had getoerd. Net als zijn oud-
oom was Jacques opgeleid aan het conservatorium en had hij een be-
roemde leermeester: Carl Flesch, een wereldvermaarde Hongaarse vio-
list, die tussen 1903 en 1908 aan het Amsterdamse conservatorium had 
lesgegeven.271 Volgens een artikeltje naar aanleiding van Jacques’ over-
lijden was hij Flesch’ ‘meest-geliefde’ leerling geweest.272 Dat was niet 
heel moeilijk, want uit de memoires van Flesch blijkt dat het niveau in 
Amsterdam niet al te hoog was: ‘Er waren eenogige en dove mensen, 
dwergen, vioolspelers met kreupele handen en, vooral, ongetalenteerde 
studenten.’273 Flesch noemde Jacques niet als uitzondering. Toch moet 
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Jacques begaafder zijn geweest dan zijn medestudenten, want na zijn 
conservatoriumdiploma werd hij benoemd tot eerste violist van het ge-
renommeerde Queen’s Hall Orchestra in Londen. Ook speelde hij voor 
de symfonieorkesten van Łódź en Genève. Vanaf 1 september 1915 zou 
hij in Stockholm aan zijn ‘winter engagement’ bij het symfonieorkest al-
daar zijn begonnen, maar in de week voor het begin van zijn aanstelling 
kwam hij dus – waarschijnlijk door een noodlottig ongeval – om het le-
ven, net als zijn oudoom op jonge leeftijd en in het buitenland. Eli reisde 
samen met zijn ouders en veel overige familieleden naar Stockholm om 
zijn broer, in het bijzijn van de Nederlandse consul-generaal, op het Is-
raëlitische kerkhof te begraven.
 Hoewel Eli nooit een heel hechte band had gehad met zijn jongste 
broer, moet diens plotselinge overlijden een klap hebben betekend. Van 
de drie getalenteerde D’Oliveira-broers was Eli nu als enige overgeble-
ven. Hij zal des te meer druk hebben gevoeld om te slagen in het leven 
en in zijn carrière. In de periode na 1915 – in de jaren dus dat het nieuws 
werd gedomineerd door de Eerste Wereldoorlog – voerde hij zijn pro-
ductie dan ook op. Hij bleef druk met zijn stenografiewerk; om het toe-
nemende aantal afspraken in goede banen te leiden stelde hij Loe aan als 
zijn secretaresse.274 Daarnaast publiceerde hij bij de Wereldbibliotheek 
twee boekjes over de geschiedenis en de theorie van het kortschrift 
waarin, uiteraard, het systeem-Groote naar boven kwam als superieur 
stelsel.275 Het was volgens zijn vriend Drees ‘een voortreffelijke inlei-
ding tot de ontwikkeling der stenografie’.276

 Maar het meeste opzien baarde Eli door zich aan te sluiten bij een 
jong literair tijdschrift: Het Getij, dat in januari 1916 zijn eerste nummer 
uitbracht. Dit Algemeen Maandschrift voor Jongeren was bedoeld om de 
innerlijke beschaving te bevorderen en de belangstelling voor kunst en 
literatuur aan te wakkeren.277 Die doelstelling kon Eli gezien zijn vori-
ge werk natuurlijk alleen maar onderschrijven. Toch is het merkwaardig 
dat juist hij bij dit tijdschrift betrokken raakte. De (grotendeels chris-
telijke) redactie van de eerste jaargang was namelijk van niet al te ho-
ge kwaliteit – de latere prominente medewerker Constant van Wessem 
noemde haar niet voor niets een ‘onderonsje der dillettanteerende me-
dewerkers’ – en Eli had toch al enigszins zijn sporen verdiend.278 Waar-
schijnlijk is hij overgehaald door Ernst Groenevelt, de niet zozeer lite-
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rair als wel organisatorisch begaafde spil van de redactie die een blauwe 
maandag lid van Steeds Sneller was geweest.279

 In de eerste aflevering van het tijdschrift plaatste Eli meteen een stuk: 
een in memoriam ter nagedachtenis aan Arnold Aletrino, de Sefardi-
sche Tachtiger die op 17 januari 1916 was overleden. In tegenstelling tot 
de gebruikelijke levensberichten schreef Eli geen kritiekloos stuk over 
de man die hij goed moet hebben gekend. Sterker nog: Eli maakte in 
slechts twee kolommen Aletrino postuum met de grond gelijk. Aletri-
no bezat wel wijsheid, maar miste zowel wereld- als zelfinzicht. Daar-
door had hij volgens Eli nooit werkelijk doorvoelde kunst kunnen pro-
duceren – zowel zijn leven als zijn werk was uiteindelijk niets anders dan 
een mislukking geweest. ‘Aletrino’s tragisch leven, zoo arm aan diepe 
voldoening, moge zoekenden een waarschuwing zijn, zich, ook al heb-
ben zij groot talent, in de meest geestelijke van alle kunsten niet te be-
geven, zonder eigen geest te hebben ontgonnen,’ besloot Eli.280 Iemand 
kan zich een positievere tekst bij zijn dood wensen.
 Met dit vileine stuk was de toon voor Eli’s bijdragen aan Het Getij 
gezet. In tegenstelling tot zijn kritiekloze interviews van eerdere jaren 
toonde hij zich een vlijmscherpe analyticus die niemand spaarde. In de-
zelfde jaargang recenseerde hij bijvoorbeeld ook een studie van de door 
hem zo gewaardeerde filosoof Bierens de Haan over Goethes Faust. Eli 
was natuurlijk zelf een groot kenner van dit boek – zijn ‘bijbel’ – en liet 
dit ook blijken. In een theoretisch-filosofische beschouwing maakte hij 
Bierens de Haan fijntjes duidelijk dat hij in zijn studie te veel op de per-
soon van Faust gericht was. Goethe had volgens Eli met zijn Faust als 
uiteindelijke bedoeling gehad om het bestaan van een God te rechtvaar-
digen tegenover de rampen die de mens treffen – de rechtvaardiging van 
Gods Almacht dus. Dit kernelement was door Bierens de Haan niet on-
derkend. ‘Wij meenen dan ook hem [Bierens de Haan] iets nieuws te 
leeren,’ schreef Eli, door geen enkele twijfel gehinderd.281 Hoewel inge-
leid door loftuitingen aan het adres van Bierens de Haan las de voorheen 
eerbiedige leerling zijn leermeester de les.
 Dat was nog veel meer het geval met een andere recensie, die Eli 
plaatste in het tweede jaargang van Het Getij. Het was een bespreking 
van Israël Querido’s nieuwe toneelstuk Aron Laguna, een drama in drie 
bedrijven waarmee hij volgens zijn broer Emanuel een poging deed om 
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Herman Heijermans als dramaturg ‘te overtreffen en den grond in te 
schrijven’.282 Omdat in de recensie sterke aanwijzingen staan over Eli’s 
omgang met zijn Sefardische afkomst – en dus over zijn zelfbeeld en 
zijn identiteit – loont het om dieper in te gaan op het artikel en op het 
onderwerp ervan, Querido’s toneelstuk.

Net als in Heijermans’ Ghetto was in Querido’s toneelstuk sprake van 
een spanning tussen Joodse traditie en de moderniteit. Drie generaties 
binnen een Portugees-Joodse familie komen voorbij: allereerst de 70-ja-
rige mevrouw Pareira Diaz Pisa, een quasivoorname dame die neer-
kijkt op iedereen die niet tot de oude Sefardische elite behoort. Zij ver-
afschuwt de inmenging van Asjkenaziem in de familie en is gefrustreerd 
dat de oude tijden van grote materiële welstand zijn vervlogen. Haar 
schoonzoon Baruch Laguna Miranda is het prototype van een vrijzin-
nige, maar vrome Jood. Ook hij is trots op zijn afkomst, maar dan vooral 
op wat de Portugese Joden in het verleden op geestelijk gebied hebben 
voortgebracht; hij aanbidt de oude Sefardische dichters en geestelijken. 
Zijn zoon Aron lijkt qua karakter erg op hem, maar hij gaat een volko-
men tegengestelde richting op: hij wordt socialist, de ideologie die hij 
met eenzelfde ‘vroomheid’ aanhangt als zijn vader het Joodse geloof. 
Hij is met een arm Hoogduits meisje getrouwd, met wie hij heeft afge-
sproken – tot grote schande van de familie – dat ze een eventuele zoon 
niet zullen laten besnijden.
 Mevrouw Pareira, Baruch en Aron zijn de hoofdfiguren binnen dit 
drama, maar er zijn ook anderen: Baruchs broer Nathan bijvoorbeeld, 
een echte koopman. Of Morks, de niet-Joodse, socialistische vriend 
van Aron, die samen met hem vergaderingen van de Partij bezoekt. En 
dan is er nog Rafaël, de maniak. Hij is de ‘mesjoggene portegies’ van 
het stuk, nog veel gemankeerder dan de mesjoggene portegies die Eli in 
Quasi-socialisten had opgevoerd.
 Al deze figuren staan garant voor een veelheid aan thema’s: het ver-
val van de oude Sefardische cultuur, de verhouding tussen Sefardiem en 
Asjkenaziem, tussen Joden en christenen, tussen het Jodendom en het 
socialisme, de erfelijke belasting van oud-Sefardische geslachten enzo-
voort.283 Stuk voor stuk belangwekkende, maar ook controversiële on-
derwerpen. Net als bij Heijermans’ Ghetto, meer dan twintig jaar terug, 
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leidde de opvoering van het stuk dan ook tot protesten binnen de Joodse 
gemeente.
 Op 28 februari 1917 was Aron Laguna in première gegaan in het Am-
sterdamse Grand Théâtre. Er waren veel Portugese Joden in de zaal 
aanwezig geweest, en volgens dagblad Het Volk hadden de meesten har-
telijk gelachen om de persiflerende, ‘kostelijke wijze’ waarop Querido 
het Portugese milieu had uitgebeeld. Maar de krant was ook ter ore ge-
komen dat er kritiek was, en wel vooral van de oude Portugese elite met 
dubbele, ‘adellijke’ namen. Die vond dat Querido ‘schromelijk zou heb-
ben overdreven’ en ‘het er te dik hebben opgelegd’. De krant had wel een 
verklaring voor de kritiek: ‘De waarheid wordt nu eenmaal, in den re-
gel althans, niet gaarne aanhoord, veel minder gaarne ten tooneele aan-
schouwd.’ Hoewel ze er liever niet openlijk voor uitkwamen bestonden 
er volgens de krant simpelweg nog Oud-Sefardische families die bin-
nenskamers de Asjkenaziem haatten, en die het een ramp vonden als 
een familielid zijn of haar huwelijkspartner niet binnen de Portugese ge-
meente zocht.284

 Dit wel erg stellige statement had een reactie uitgelokt van J.S. da Sil-
va Rosa, de veelvuldig publicerende bibliothecaris van Ets Haim. Hij 
aarzelde niet om in een ingezonden stuk in het ni w  de in het toneel-
stuk van Querido opgevoerde haat van Portugezen ten opzichte van 
Hoogduitsen ‘een leugen, een grove leugen’ te noemen. Honderd tot 
honderdvijftig jaar terug was er inderdaad sprake geweest van dergelij-
ke wantoestanden, maar anno 1917 kwamen die volgens Da Silva Rosa 
niet meer voor. De wrevel onder de Portugezen over het toneelstuk was 
slechts te verklaren door het feit dat door toedoen van Querido de ou-
de, verloren gegane spanning weer zou kunnen oplaaien. Iemand met 
Querido’s capaciteiten, scherpe blik en genialiteit had wel iets beters tot 
stand kunnen brengen, aldus de bibliothecaris.285 Maar de redacteur van 
Het Volk was niet overtuigd door ‘de verontwaardigde Portugees’, zo-
als hij Da Silva Rosa noemde. Querido had niet een voorstelling gege-
ven van dé Portugese Joden, maar ‘[h]ij bracht [...] een familie voor het 
voetlicht, zooals er – al zijn het er gelukkig slechts weinigen – inderdaad 
nog zijn’.286 Het was duidelijk: híj vond Aron Laguna een prachtig to-
neelstuk.
 Eli d’Oliveira ontwaarde hier en daar eveneens mooie fragmenten in 
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het toneelstuk, zo schreef hij in zijn uitgebreide recensieartikel in Het 
Getij. Maar als hij het stuk eens écht goed bekeek, kon hij niet anders dan 
het hartgrondig afwijzen. Allereerst het verhaal zelf. Dat ging volgens 
Eli alle kanten op. Querido was er weliswaar in geslaagd enkele goede 
dialogen te scheppen, maar ze stonden niet met elkaar in verband. Bo-
vendien deed het slot – waarin het onbesneden zoontje van Aron plot-
seling sterft – denken aan ‘allerordinairst effect-bejag’ en kwam het zo-
maar uit de lucht vallen. Zinvolle samenhang was ver te zoeken – en dat 
was volgens Eli’s (overigens toentertijd unieke) opvatting de eis die aan 
elk letterkundig werk moest worden gesteld.287 Hoewel Eli zich ervan 
bewust was dat hij een ongehoorde mening was toegedaan – Querido 
was immers in zijn tijd een van de grootste schrijvers van het land, wiens 
werk vrijwel altijd op grote lof kon rekenen –, moest het hem toch van 
het hart: ‘Den heer Q. [...] is tot het ineenleggen van intrige (op ’t toon-
éél althans) even weinig geschapen als een behanger tot het bouwen van 
een huis... tenzij men een kaartenhuis wenscht.’288

 Ook de stilering van het verhaal kon niet op Eli’s genade rekenen. 
De verschillende karakters waren stuk voor stuk stereotypen, evenals 
de gehele familie Pareira Diaz Pisa-Laguna Miranda zelf. Het hele stuk 
was doorspekt met Spaanse, Portugese en Hebreeuwse woorden, waar-
van er enkele inderdaad in traditionele families nog werden gebezigd. 
Maar: ‘Schrijver dezes [Eli zelf dus – jc], die in deze kringen geboren en 
getogen is en het bovendien in den laatsten tijd opzettelijk heeft nage-
speurd, verzekert met klem: Er is geen familie aan te wijzen, die dit ge-
heele vocabularium beheerscht.’289 Veertig jaar terug was er misschien 
nog ergens een ouderwetse familie te vinden die de omvangrijke Spaan-
se woordenschat zou benaderen, aan het begin van de twintigste eeuw – 
de periode waarin Aron Laguna speelde – was zo’n familie ondenkbaar. 
Met andere woorden, Querido dreef volgens Eli op een onsympathie-
ke manier de spot met zijn eigen afkomst. Kon Eli d’Oliveira in 1906 – 
toen hij als jonge Antwerpse socialist een andere Ghetto-kloon fileerde 
– daar al niet tegen, elf jaar later was zijn afkeer van een dergelijk effect-
bejag alleen maar toegenomen.
 Maar het ergst aan Aron Laguna vond Eli de inbrenging van erfelijk-
heidstheorieën, in het bijzonder zoals Querido deze toepaste op de me-
sjoggene portegies van het stuk. De bekende degeneratietheorieën van 
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de tweede helft van de negentiende eeuw waren door de wetenschap al-
lang achterhaald – er waren nog slechts enkele leken die ze aanhingen. 
In Eli’s woorden klonk een woede door die we nog niet van hem kennen:

[E]r bestaat te Amsterdam onder een zeker minderwaardig soort van 
Hoogduitsche Joden (een kleine fractie, gelukkig) nog steeds het waan-
denkbeeld, dat de erfelijke belasting op de zoogenaamde Portugeesche 
Joden als een fatum rust – terwijl juist vele eminente niet-Joden, instinc-
tief of op grond van onderzoek, deze Sefardiem beschouwen als de kern, 
den adel en de ruggengraat van het Jodendom. [...] Er is hier een kleine 
atmosfeer van misvatting, na-ijver en negatief ras-instinct, waarop het 
niet ijdel is te speculeeren.

Natuurlijk, Eli erkende dat er nog weinig onderzoek was gedaan naar 
de aftakeling van de Sefardische gemeenschap in Amsterdam. Maar dat 
nam volgens hem niet weg dat iemand die zelf van Portugees-Joodse af-
komst was zich op zo’n stuitende manier mocht laten leiden door de ste-
reotypen die er over zijn eigen bevolkingsgroep bestonden:

[A]an iederen socioloog, iederen romancier, iederen dramaturg, aan ie-
deren Querido moet de eisch gesteld worden, dat hij náást de typen van 
de ontaarding (welke echter aan heel andere oorzaken dan familie-hu-
welijken is te wijten) ook stelle de typen die in onzen tijd wijzen op een 
onmiskenbare regeneratie. Hij mag niet vergeten den tot het eenvoudige 
handwerk teruggekeerden man van edelen bloede; [...] den arts, in het bij-
zonder den chirurg; den bezonken sierkunstenaar; den geboren toone-
list; [...] den, overal als ‘goeden Jood’ gehoogachten, onmisbaren hoofd-
ambtenaar... Altemaal in hun soort uit-muntende menschen, die typisch 
zijn voor de regeneratie van het Sephardisch Jodendom. En vooral... 
vooral... hij mag niet vergeten, als hij Israel Querido heet, zich zelven. 
Niet alleen omdat hij ook ‘van de familie’ is, maar ook omdat slechts de 
schrijver die zich niet vergeet de kunst, en daardoor zijn volk, een dienst 
bewijst!290

Het is een onthullende passage. Eli d’Oliveira, de volledig geseculari-
seerde en van zijn geloofsgemeente afgedreven intellectueel, dacht zijn 
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Sefardische afkomst te moeten verdedigen tegenover iemand die op het 
oog dezelfde kenmerken bezat: Querido was immers net zo geseculari-
seerd en even losgekomen van zijn milieu als Eli. En anders dan Da Silva 
Rosa – een echte insider binnen de Portugees-Joodse gemeente – koos 
Eli er niet voor om de vermeende spanningen en tegenstellingen tussen 
Sefardiem en Asjkenaziem weg te wuiven, maar om een klein, ‘minder-
waardig’ deel van de Hoogduitse Joden zelfs aan te vallen: hij plaatste 
Sefardische Joden – ‘van edelen bloede’ en behorend tot ‘de kern, den 
adel’ van het Jodendom – in een superieure positie ten opzichte van hen. 
Daarmee handelde hij precies naar het stereotype dat van de Portugese 
Joden bestond – hooghartige lieden die zich verheven voelden boven de 
sloebers uit het oosten – en zette hij de verschillen tussen beide groepen 
juist aan. Blijkbaar was ook Eli vatbaar voor de mythe van Sefardische 
superioriteit.
 Hoe is deze plotselinge uitbarsting tegen Querido’s toneelstuk te ver-
klaren? Eli had zich nog nooit in zijn werk zo open uitgelaten over zijn 
eigen achtergrond, en bovendien had hij – in elk geval in het verleden 
– toch bewondering voor Querido gehad. Waarschijnlijk speelde riva-
liteit hier een rol. Eli d’Oliveira en Israël Querido leken in veel opzich-
ten op elkaar: ze waren afkomstig uit een Sefardisch milieu, hanteerden 
eenzelfde bloemrijke stijl, schreven behalve fictie ook literatuurkritie-
ken, stonden ambivalent tegenover hun Joodse achtergrond, hadden 
een enorme geldingsdrang en waren niet vrij van eigendunk. Maar in te-
genstelling tot Eli werd Querido in zijn tijd tot de grootste schrijvers van 
het land gerekend. En met zijn levensbeschrijving van Arnold Aletrino 
had Eli al bewezen dat aanvankelijke bewondering bij hem snel kon om-
slaan, zeker als het een schrijver betrof met wie hij zich verwant voelde. 
Hier was sprake van een schoolvoorbeeld van wat Freud ‘het narcisme 
van het kleine verschil’ noemde.291

 In de bij de recensie toegevoegde ‘Aanteekening’ drukte Eli zijn ob-
ject nog dieper de modder in. Hij bekritiseerde niet meer Aron Lagu-
na, maar de letterkundige kronieken van Querido in het Algemeen Han-
delsblad. Met een vijftal voorbeelden beargumenteerde Eli hoezeer de 
rubriek van Querido werd gekenmerkt door oppervlakkigheid en ama-
teurisme. De gevierde schrijver en criticus lukte het volgens Eli niet om 
teksten ook werkelijk te doorgronden, en door dure woorden te gebrui-
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ken probeerde hij zijn zwaktes en tekortkomingen te verbergen.292

 Het kan bijna niet anders of Eli moet bij zijn afrekening met Querido 
hebben teruggedacht aan Bram Soep, de socialist op wie hij de hoofdfi-
guur van Quasi-socialisten had gebaseerd. Terwijl Querido een enorm 
publiek bereikte met zijn barokke literatuur, had Soep succes gehad met 
zijn theatrale redevoeringen. Beide autodidacten waren enorm belezen, 
maar als je hun teksten écht ging analyseren, bleef er in de ogen van Eli 
weinig meer van over – het waren duidelijk de producten van dilettan-
ten die de klok wel hadden horen luiden, maar niet precies wisten waar 
de klepel hing. En omdat Eli zelf ook grotendeels een autodidact was, 
waakte hij ervoor om met hen te worden geafficheerd – zeker als ze tot 
dezelfde groep of ‘familie’ behoorden als hijzelf. Met Soep – evenals Eli 
een Nederlandse socialist in Antwerpen – had hij tien jaar terug in zijn 
debuutroman afgerekend. Met Israël Querido – net als Eli een gesecula-
riseerde schrijver van Portugees-Joodse afkomst – had hij nu hetzelfde 
gedaan.293

In veel opzichten was Eli’s artikel over Querido’s toneelstuk een vervolg 
op en uitwerking van de recensie die hij elf jaar terug in Antwerpen had 
geschreven over het toneelstuk dat een slap aftreksel van Heijermans’ 
Ghetto bleek te zijn: hij benoemde de door beide auteurs gebruikte ste-
reotypen en wees hen op de morele verantwoordelijkheden die komen 
kijken bij het schrijven van stukken die spelen in (Portugees-)Joodse mi-
lieus. Ook een ander artikel in Het Getij – waarbij inmiddels overigens 
veel getalenteerdere schrijvers betrokken waren dan in het begin – is in 
feite een vervolg op een door Eli eerder gepubliceerd stuk.
 In januari 1919 publiceerde Eli het artikel ‘Intellectueelen en Revolu-
tie’. Het was geschreven in een roerige periode, in het bijzonder voor 
socialisten in binnen- en buitenland. Op 7 november 1917 was in Rus-
land de Oktoberrevolutie uitgebroken, waarbij een kleine, goed georga-
niseerde groep bolsjewieken onder leiding van Vladimir Lenin aan het 
roer was gekomen. Een jaar later vond in Duitsland – aan de verliezen-
de hand in de Eerste Wereldoorlog – een enigszins vergelijkbare revolu-
tie plaats waarbij arbeidersraden de macht grepen. Deze ontwikkelin-
gen gaven de Nederlandse sociaaldemocratische voorman Pieter Jelles 
Troelstra het idee dat ook in Nederland – dat niet had deelgenomen aan 



250

de Eerste Wereldoorlog maar waar wel, net als in andere Europese lan-
den, grote economische malaise heerste – een socialistische revolutie 
mogelijk was: in november 1918 had hij hiertoe – weliswaar tevergeefs – 
opgeroepen.294

 Gedurende al het rumoer publiceerden opiniemakers de meest uit-
eenlopende artikelen in de pers. Het leek wel of iedereen een mening 
had over de revolutionaire gebeurtenissen. Eli zag dit meningencircus 
met lede ogen aan: de meeste ‘intellectuelen’ hadden volgens hem geen 
idee waarover ze het hadden. Dat kon ook niet – de berichtgeving uit het 
buitenland was namelijk onvolledig en tendentieus –, maar ze droegen 
hierdoor wel bij aan de onrust in de samenleving. Eli daarentegen was 
van mening dat échte intellectuelen zich moesten terugtrekken in een 
toevluchtsoord dat alleen zij bezitten en waarmee ze zich onderschei-
den van alle andere mensen: een bepaalde staat van bewustzijn waar-
in een harmonische verbinding tussen het ‘aardsche’ en het ‘geestelijke’ 
wordt gelegd. Dit is de plek waar zij terechtkunnen als de ‘beslomme-
ringen van het kleinzielige nuttigheidsleven’ hun te veel worden, en hier 
moesten ze volgens Eli dan ook in deze roerige poging zo snel moge-
lijk naartoe: ‘Keert in! [...] Bewaakt uw woorden en houdt uw gedachten 
rein van hartstocht, opdat zij niemand tot onrust stemmen.’295 Hij vond 
het helemaal niet verstandig om pontificaal achter bijvoorbeeld de bol-
sjewieken te staan, zoals de Nederlandse socialiste Henriëtte (‘Jet’) Rol-
and Holst deed. Er was veel te weinig kennis over de gebeurtenissen in 
Rusland, al waren er al wel tekenen dat de leiders van de Oktoberrevo-
lutie zich van buitensporig geweld bedienden. Voorlopig stond Eli dan 
ook achter de woordspeling die Roland Holst die dagen naar zich toe ge-
roepen had gekregen: ‘Het is een sof, Jet!’296

 Er was nog een andere reden waarom de intellectuelen van Eli’s tijd 
niet goed konden begrijpen wat er in landen als Duitsland en Rusland 
precies gaande was. Die had te maken met de psychologie van de massa. 
Tien jaar terug had Eli in De Nieuwe Tijd betoogd dat de sociaaldemocra-
tie nog veel winst kon boeken in het onderzoek naar de mentaliteit van 
arbeiders als massa, hun verhouding met de leiders en de mate waarin 
ze werden beïnvloed door leuzen.297 Zijn oproep had weinig weerklank 
gehad. Maar zelf was Eli tot de overtuiging gekomen dat het voor idea-
listen en intellectuelen vrijwel onmogelijk was om echt tot het proletari-



251

aat door te dringen; je moest wel heel lang onder de arbeiders verkeren 
om ze ook maar enigszins te kunnen doorgronden. En mocht dat toch 
uiteindelijk lukken, dan zouden de intellectuelen versteld staan: het pro-
letariaat was bij lange na niet zo idealistisch en hoogvliegend als zij zich 
uit de verte hadden voorgesteld. Nee, volgens Eli stonden de Nederland-
se idealisten en intellectuelen ‘mijlen ver van de koude werkelijkheid’.298

 Het contrast tussen de strijdbare en idealistische socialist van het ar-
tikel in De Nieuwe Tijd en de gedesillusioneerde, naar binnen gekeerde 
intellectueel van Het Getij was groot. Terwijl zijn jeugdvriend Willem 
Drees vanaf 1919 als ‘rode’ wethouder van Den Haag persoonlijk het 
‘wethouderssocialisme’ mede zou vormgeven, was Eli d’Oliveira – de-
gene die Drees tot het socialisme had gebracht – van zijn ideologie ge-
vallen. Hij zou zich voortaan niet meer in het publieke debat mengen, en 
zijn werk zou niet de geëngageerde maar de psychologische en mystieke 
kant op gaan.

In 1921 publiceerde Eli zijn tweede roman: Grenzen.299 Het boek kwam 
niet uit bij de Wereldbibliotheek, maar bij Van Munster’s Uitgevers-
maatschappij, die ook Het Getij uitgaf. De hoofdpersoon van het boek 
is Leo de Kemp, een intellectueel die zich uit de ‘normale’, geordende 
maatschappij heeft teruggetrokken en zich ophoudt aan de rafelran-
den van de samenleving, tussen decadente, grotendeels mislukte ar-
tiesten en schrijvers – ‘nietsnutten’ eigenlijk. Hij heeft grote kwalitei-
ten, maar hij weet ze niet te gebruiken. Bovendien bezit hij geen enkele 
morele overtuiging. Uit een eerdere periode in zijn leven is hij nog be-
vriend met het keurige sociaaldemocratische gemeenteraadslid Willem 
Ebbenhorst, die samen met zijn labiele vrouw Karla in een stil voorstad-
je woont. Leo speelt een diepgaand psychologisch spel met Karla, met 
slechts als bedoeling om dit ‘burgerkippetje’ te verschalken. Maar na 
een mystieke droom vat hij plotseling een echte liefde voor haar op en 
krijgt hij het vermogen het verschil tussen goed en kwaad te zien. Na de-
ze wedergeboorte keert hij terug in de maatschappij als accountant op 
het kantoor van zijn broer.
 Net als in Eli’s eerste boek komen in Grenzen veel elementen uit zijn 
persoonlijke leven voor. Karla Ebbenhorst heeft een slecht huwelijk, 
raakt depressief in het saaie voorstadje waarin ze woont (oorzaken: 
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overspel van haar echtgenoot en de moeizame verhouding met haar 
zoontje, dat ‘van den duivel is bezeten’300), wordt gedurende een lange 
periode opgenomen in een kliniek voor geesteszieken en laat zich elek-
triseren om van haar spanningen af te komen. Het zijn allemaal ervarin-
gen waarmee Simcha Lopes Cardozo te maken had gehad.
 Karla’s echtgenoot, het ambitieuze en pragmatische gemeenteraads-
lid Willem Ebbenhorst, kijkt erg op tegen zijn jeugdvriend Leo, die min-
der succesvol maar wel creatiever en scherpzinniger is dan hij. Het is 
aannemelijk dat Eli het personage van Willem Ebbenhorst deels heeft 
gebaseerd op zijn eigen jeugdvriend Willem Drees, die in de periode dat 
het boek werd geschreven zelf gemeenteraadslid was in Den Haag. Net 
als Ebbenhorst was Drees degelijk, pragmatisch en ambitieus.
 Leo, de hoofdpersoon van het verhaal, heeft veel van Eli zelf in zich. 
Hij is erg getalenteerd en heeft vele mogelijkheden om te slagen in het 
leven, maar hij is bang om in middelmatigheid te verzanden en heeft 
een hang naar schoonheid en perfectie.301 Eens dacht hij zijn roeping te 
hebben gevonden in het marxisme, als intellectueel die de proletarische 
strijd propageerde. Hij raakte al snel gefrustreerd: ‘Deze intellectueelen 
zagen in hun theorieën één ding over het hoofd: dat was de arbeiders-
beweging, die op hen niet had gewacht en zelf zijn weg zocht. De prole-
tariërs verschoven hun pruimen en stopten hun pijpjes en lachten eens. 
De intellectueelen schoten nauwelijks wortel onder hun discipelen.’302 
Deze passage had zo in Eli’s artikel over intellectuelen en revolutie ge-
kund.
 Teleurgesteld zoekt Leo als observerende buitenstaander zijn heil 
bij een groepje artistiekelingen van bedenkelijke kwaliteit. Hoewel de 
meesten van hen al ruim in de dertig zijn noemen ze zich ‘de jongeren’. 
Ze komen bij elkaar in Hotel Atlantis, waar ze hoogdravende, maar uit-
eindelijk vrij onbelangrijke discussies hebben over kunst en cultuur. Ze 
stellen zichzelf op één lijn met de grote meesters, maar zetten zich tege-
lijkertijd wel tegen hen af – zonder met concrete eigen standpunten te 
komen. Het is aannemelijk dat Eli hier zijn eigen groep rond Het Getij 
op de korrel nam. Deze medewerkers aan het Maandschrift voor Jonge-
ren waren helemaal niet meer zo jong en kwamen regelmatig bij elkaar 
in Hotel Américain op het Amsterdamse Leidseplein. Ze hadden samen 
een ‘kring voor letterkunde’ opgericht en zelfs eens een tentoonstelling 
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georganiseerd.303 In hun werk voor Het Getij zetten ze zich over het al-
gemeen af tegen de literatuuropvattingen van de Tachtigers, terwijl het 
niet zonder meer duidelijk was wat ze daartegenover wilden stellen.304

 In de Atlantis-kring van grote woorden maar weinig daden komen 
ook de hoofdpersonen uit Eli’s eerste roman langs. Allereerst verschijnt 
David Peereboom. Deze ‘overspannen diamantbewerker, die alles en 
niets weet en zonder stelsel of oordeel grasduint in de sociologie’,305 is 
inmiddels teruggekeerd uit Antwerpen en heeft zich afgekeerd van de 
sociaaldemocratie om propaganda tegen het parlementarisme te voe-
ren. Ook hier volgde Eli keurig de werkelijkheid. Na de Duitse inval in 
België in 1914 was Bram Soep inderdaad teruggekeerd naar Amster-
dam, waar hij samen met Henriëtte Roland Holst het weinig succesvol-
le Revolutionair Socialistisch Verbond had opgericht, een organisatie 
die zich keerde tegen de ‘machteloosheid van het parlement’ en streefde 
naar massa-actie.306

 Naast Peereboom zien we eveneens de uit het Vlaamse proletariaat 
afkomstige Hanna Pyrgos weer voorbijkomen. In Quasi-socialisten was 
het nog onduidelijk hoe de relatie van deze femme fatale met de idealis-
tische Levie Vrede zou aflopen. In Grenzen vertelt Eli hun verhaal. Levie 
had indertijd alles op alles gezet om Hanna te verheffen:

Zijn socialistischen wereldkijk, die alle menschelijk zoeken en alle kos-
misch evolueeren als een eenheid zag, hechtte hij aan haar. [...] Indien ik 
haar bevrijd, dacht deze idealist, indien ik haar gezond, vrij en krachtig 
maak en dus ook schoon, zoodat zij waard wordt de moeder van mijn 
kinderen te zijn; dan bevestigt dit mij, dat heel haar klasse gezond, vrij en 
sterk en dus ook schoon kan worden.307

Om deze verheffing te bereiken had hij zich van zijn ouders – godsdien-
stige Joden – verwijderd, en zijn broer zelfs in het gezicht geslagen toen 
die hem confronteerde met de zedeloze levenswandel van Hanna. Maar 
hij had een foute inschatting gemaakt, zo bleek later: ‘Op den dag dat 
hij zijn materiëel bestaan op het spel zette om haar te helpen, wel, toen 
verried ze hem met zijn eenigen vriend, omdat ze meende ontdekt te 
hebben dat die rijk was.’ Levie was ontroostbaar. Toen hij hoorde wat 
Hanna hem had aangedaan ‘spetterden zijn gedachten uiteen als vuur-
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werk’ – en hij was er tot de dag van vandaag niet helemaal bovenop geko-
men.308 Het is niet onwaarschijnlijk dat ook Eli d’Oliveira jaren na dato 
nog steeds niet over het verlies van zijn eerste grote liefde heen was.
 De psychologische en mystieke passages, (auto)biografische trekjes 
en sleutelromanachtige elementen maakten Grenzen, net als Quasi-so-
cialisten, tot een curieus boek. Het had weinig overeenkomst met andere 
romans van die tijd, en de recensenten wisten niet goed wat ze ermee aan 
moesten; Henri Borel, de literatuurcriticus van Het Vaderland, noemde 
het boek zelfs ‘een zonderling werk’.309 Maar vlak na de publicatie van 
Grenzen verscheen er bij dezelfde uitgever een zo mogelijk nóg curieu-
zer boekje: De roman voor dezen tijd. De geestelijke, artistieke en sociale 
beteekenis van E. d’Oliveira’s roman Grenzen.310 Het was een achtenveer-
tig pagina’s tellende lofzang van Ernst Groenevelt, redactielid van Het 
Getij, op Eli’s nieuwe werk. Hij vergeleek Eli d’Oliveira met Dostojevski, 
en hij probeerde te bewijzen dat Grenzen qua vorm, inhoud en strekking 
ver uitstak boven het andere proza dat doorgaans werd gepubliceerd. 
Sterker nog: Groenevelt verwachtte dat met deze roman een nieuw tijd-
perk in de Nederlandse literatuur was aangebroken. Na de ‘mannen van 
’80’ was er een lange periode van crisis in de letteren geweest, maar met 
Grenzen was een nieuwe bloeiende generatie opgestaan.311 En in de ogen 
van Groenevelt was Eli d’Oliveira haar geestelijk leider.
 De ‘geestelijk leider’ zelf moet erg verbaasd zijn geweest toen hij de 
brochure van Groenevelt onder ogen kreeg. In zijn roman had hij de 
kunstenaars en dichters rondom Het Getij neergezet als mislukte artis-
tiekelingen zonder duidelijke standpunten. Dat moest Groenevelt toch 
gelezen hebben? Aan de andere kant was ook waar wat de bekendste 
dichter van Het Getij, Herman van den Bergh, later over Groenevelt zou 
zeggen: ‘Groenevelt wist niet eens, hoe weinig hij wist; hij kon zelfs de 
nul van zijn eigen intelligentie niet ontwaren.’312 Klaarblijkelijk was het 
niet in Groenevelt opgekomen dat de kunstenaarsgroep in Grenzen was 
gemodelleerd naar de letterkundige kring waarvan hij zelf deel uitmaak-
te.
 De publicatie van Groenevelt verbouwereerde niet alleen Eli, maar 
ook de Nederlandse literaire wereld. De toen nog jonge dichter Mar-
tinus Nijhoff (1894-1953) zag Grenzen aanvankelijk als een niet onver-
dienstelijke, geestige persiflage, maar was door Groenevelts boekje 
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gaan twijfelen. Was het, zoals Groenevelt beweerde, de bedoeling ge-
weest om grootse, wereldschokkende gedachten in de roman te vervat-
ten? In dat geval mocht D’Oliveira’s boek een mislukking heten, want 
Nijhoff kon ze niet ontwaren.313 En de socialistische schrijver A.M. de 
Jong maakte in twee sarcastische afleveringen van zijn ‘Letterkundige 
Kroniek’ in Het Volk D’Oliveira, Groenevelt én Het Getij (‘een pretenti-
eus maandblaadje van dilettanten’) met de grond gelijk. D’Oliveira was 
volgens De Jong een nul, Groenevelt een nulletje. Hij kon er met zijn 
hoofd niet bij dat de uitgever zowel roman als aanbeveling naar de re-
censenten had gestuurd.314

 Al met al deed Groenevelts hoogdravende brochure meer kwaad dan 
goed. Dat zag Eli zelf ook in, want na de eerste aflevering van A.M. de 
Jong haastte hij zich naar de recensent om te verklaren dat Groenevelt 
en hij geen vrienden, maar zelfs ‘geslagen vijanden’ waren. In een inge-
zonden brief trok hij zelfs zijn handen af van de hele ‘beweging’ die Het 
Getij heette te zijn. Sterker nog: hij had naar eigen zeggen nooit iets te 
maken gehad met het blad en zijn vertegenwoordigers, behalve dat hij er 
regelmatig in had gepubliceerd – het tijdschrift had namelijk voor elke 
richting open gestaan en hij was altijd vrij geweest om te publiceren wat 
hij wilde. Maar nu hij van verschillende kanten werd gezien als een ‘Ge-
tijer’, moest hij ernstig verklaren:

[dat ik] ondanks de vele treffend juiste opmerkingen, door den heer 
Groenevelt aan mijn werk gewijd, als auteur niets uitstaande heb met de 
z.g. ‘Getij’-groep, integendeel, van meening ben, dat die z.g. groep noch 
een groep van gelijkgestemde persoonlijkheden is, noch een eigen rich-
ting heeft, en mij daarom, als zijnde kunstmatig en gewild, niet sympa-
thiek is.315

Bovendien was het werk van de voornaamste publicisten van de groep 
– dichters als Constant van Wessem, Herman van den Bergh en Martin 
Permys (pseudoniem van Martin Premsela) – naar zijn mening ‘zwak-
lyrisch’.316

 Hoewel Eli’s beschrijving van de kunstenaarskring in Grenzen mis-
schien al een paar belletjes had doen rinkelen, kwam zijn uitval voor de 
Getij-redacteuren toch onverwacht. Hij had gedurende vijf jaar in totaal 
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zes uitgebreide (recensie)artikelen, twee korte verhalen en een roman in 
het literaire tijdschrift gepubliceerd. Bovendien waren er al twee hoofd-
stukken van zijn volgende roman (getiteld De Zwijger) in Het Getij ver-
schenen, en had hij ook voordrachten verzorgd voor de letterkundige 
kring rondom het tijdschrift. Als je kon spreken van een ‘Getij-groep’, 
dan zou Eli zeker daartoe behoren. En dat was niet alles: Eli had slechts 
vier maanden voor zijn uitbarsting nog een brief geschreven naar Con-
stant van Wessem, waarin hij diens nieuwste werk had geprezen: ‘[Ik] 
word daardoor bevestigd in mijn meening, dat U in vele opzichten het-
zelfde wilt als ik.’317 En in een andere brief: ‘Ik heb uw schets “Een jeugd” 
met buitengewoon veel genoegen gelezen en reken haar op sommi-
ge belangrijke punten tot het beste, dat ik in de laatste jaren in het Ne-
derlandsch heb gelezen.’318 Dat is niet iets dat je aan een ‘zwak-lyrische’ 
dichter schrijft.
 De redactie van Het Getij voelde zich publiekelijk gekleineerd en was 
van mening dat Eli d’Oliveira met zijn ingezonden brief in Het Volk 
de ‘grenzen van wellevendheid, vriendschap en aristocratie’ had over-
schreden. Het was daarom volgens de redacteuren geoorloofd om zelf 
de ‘grenzen van de discretie’ te overtreden, en in hun redactioneel com-
mentaar de lovende fragmenten uit de brieven van Eli aan Constant van 
Wessem in Het Getij te citeren. Daarmee was de kous af: ‘Aangezien wij 
[...] geen reden hebben hen vast te houden, die, blijkbaar uit vrees voor 
hun reputatie in de oogen der critiek, onze vrienden niet willen zijn, 
doen wij verder het zwijgen toe aan dit kleinburgerlijk gestreef van een 
onzer medewerkers.’319 Het was duidelijk: de periode van Eli d’Oliveira 
bij Het Getij was voorgoed verleden tijd.
 Over het antwoord op de vraag waarom Eli zo plotseling brak met het 
tijdschrift waarin hij gedurende zo’n lange periode had gepubliceerd, 
tasten we in het duister. Misschien lag de oorzaak in de persoonlijke ver-
houdingen, of schaamde hij zich dat een onbenul als Groenevelt hem tot 
de ‘geestelijk leider’ van zijn eigen groep had gebombardeerd. Wellicht 
zocht hij sowieso naar een manier om radicaal te breken met de literaire 
wereld. Het is in elk geval een feit dat hij zijn roman De Zwijger niet af-
maakte, en dat hij in de tien jaren na de breuk met Het Getij geen nieuw 
werk van belang meer publiceerde. Het was blijkbaar tijd om een heel 
andere richting in te slaan.
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Psycholoog, pedagoog en filantroop

Grenzen betekende niet alleen een keerpunt in zijn relatie met de Getij-
ers; de roman vertegenwoordigde ook een omslag in zijn denken. Al-
thans, zo zag Eli het zelf, toen hij zeventien jaar later een persoonlijke le-
vensbeschrijving instuurde voor het 1770 pagina’s tellende naslagwerk 
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld – 
ook wel oneerbiedig ‘de Smoelenbijbel’ genoemd.320 Iedereen die vond 
dat hij iets betekende in het maatschappelijk leven van Nederland of de 
koloniën kwam in aanmerking om erin te komen, al was er wel een be-
taling vereist.
 Omdat de Smoelenbijbel geen stevige redactie uitvoerde over de inge-
leverde teksten, kon het gebeuren dat sommige elementen uit persoons-
beschrijvingen door de inzenders zelf een tikje waren aangedikt. Ook 
Eli was er in het algemeen niet vies van elementen uit zijn persoonlijke 
leven iets mooier te maken dan die in werkelijkheid waren; dat hebben 
we al gezien toen hij in 1907 zichzelf in zijn sollicitatiebrief voor het re-
dacteurschap van Het Volk als twee jaar ouder voordeed. Het is dus niet 
verstandig om alle informatie uit zijn bijdrage voor Persoonlijkheden 
klakkeloos voor waar aan te nemen: dat hij in zijn jonge jaren werkzaam 
was in het bedrijfsleven in Duitsland bijvoorbeeld, of dat hij economie 
in Amsterdam en taalwetenschappen in Utrecht had gestudeerd.321

 Over de evolutie in zijn denken schrijft Eli dingen die eveneens re-
den tot twijfel bieden, maar die interessant genoeg zijn om te bespreken. 
Hij doet bijvoorbeeld uit de doeken dat hij in 1905 – hij was toen negen-
tien jaar – zijn eigen wijsgerig-psychologisch stelsel had ontwikkeld. Be-
langrijke elementen hierbinnen waren: ‘de finale gerichtheid van alles, 
wat leeft’ en ‘het normatieve van de evolutie’. Ook stond in de levensbe-
schrijving dat hij op dezelfde jonge leeftijd al had gemeend dat psychi-
sche afwijkingen niet moesten worden opgevat als ziekten, maar als ont-
wikkelingsstoornissen, en dat het menselijk geestesleven zich voor het 
grootste gedeelte afspeelde in het onderbewuste.
 Omdat het stelsel dat hij zelf had ontwikkeld goed aansloot bij dat 
van Sigmund Freud (1856-1939), had hij – nog steeds volgens zijn ei-
gen lemma – aansluiting gezocht bij de stroming van deze Oostenrijkse 
grondlegger van de psychoanalyse. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat 
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hij dit al in 1905 deed, want Freud was toen nog een grote onbekende in 
Nederland. Pas rond 1914 werd de Oostenrijker hier heel populair. Dat 
had twee hoofdredenen: de bekende hoogleraar psychiatrie G. Jelgers-
ma schaarde zich in een beroemde rede achter Freuds theorie, en ook 
Frederik van Eeden, die zich eind negentiende eeuw naast zijn schrijf-
werk al op psychotherapie had toegelegd, liet zich overtuigen. Zo werd 
de psychoanalyse ook in Nederland een veelbelovende richting, die 
nieuwe inzichten bood in tot dan toe onverklaarbare processen binnen 
het gevoelsleven en de persoonlijkheidsontwikkeling van mensen.322

 Eli moet zich door Jelgersma en Van Eeden hebben laten enthousias-
meren, waarbij hij tegelijkertijd tot het besef kwam dat zijn schrijvers-
interviews in feite psychoanalytische onderzoeken waren geweest naar 
het wezen van de kunstenaar.323 Hij voegde zich bij de hechte groep van 
Freud-volgelingen, die overigens voor een groot deel uit Joden bestond. 
Er is al veel over geschreven waarom dit het geval was, en waarom ook 
de psychoanalyse in het algemeen vaak als een Joodse aangelegenheid is 
gezien.324 Zo zou de psychoanalyse een nieuwe theorie zijn om de Jood-
se kabbalistische traditie te vervangen of aan te vullen, of een manier 
om Joodse aanpassingsproblemen om te zetten tot intrapsychische pro-
cessen.325 Een aanvullende verklaring ligt in het feit dat in het Wenen 
van na 1880 sterke antisemitische tendensen opkwamen, waardoor ge-
assimileerde Joden als Freud, en vrijwel al zijn eerste volgelingen, steeds 
meer te maken kregen met zaken als discriminatie en afwijzing. Joden 
werden gezien als ‘de ander’, en het nieuwe veld van de psychoanalyse 
zou zowel verklarend als verbindend hebben kunnen werken.326

 Ook Eli was al op jonge leeftijd geassimileerd, en hij had eveneens 
– in elk geval volgens hemzelf – te maken gehad met afwijzing; dat hij 
meende de baan bij de Stenografische Inrichting van de Tweede Kamer 
niet gekregen te hebben vanwege zijn Joodse afkomst is hier een voor-
beeld van. Misschien ligt in Eli’s achtergrond de sleutel waarom hij zich 
tot de psychoanalyse van Freud aangetrokken voelde. Maar het duur-
de niet lang tot Eli de theorie van Freud afwees en haar verruilde voor 
die van Alfred Adler (1870-1937), samen met Carl Jung de belangrijk-
ste (dissidente) leerling van Freud. Het verschil tussen de theorieën van 
Freud en Adler kwam er in de kern op neer dat Freud de nadruk legde op 
seksualiteit als drijvende kracht in het persoonlijke leven, terwijl Adler 
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meende dat gedrag werd bepaald door superioriteits- of minderwaar-
digheidsgevoelens, die vervolgens moesten worden gecompenseerd. Eli 
d’Oliveira had, volgens zijn eigen lemma in de Smoelenbijbel, met Gren-
zen afstand genomen van Freuds leer. Hoofdpersoon Leo de Kemp is in-
derdaad iemand met een gebrek aan zelfvertrouwen, maar met een su-
perieure aanleg. Hij compenseert zijn minderwaardigheidsgevoelens 
– precies volgens de theorie van Adler – door uiterlijk vertoon en ego-
centrisch, narcistisch gedrag; seksuele driften spelen bij hem geen rol 
van betekenis.
 Eli d’Oliveira zou zich in de loop van de jaren twintig steeds meer 
verdiepen in de Individualpsychologie van Adler. Diens leer werd rond 
1925 erg populair en verkreeg internationale wetenschappelijke erken-
ning. Adler-aanhangers vormden een internationaal nauw verbonden 
gemeenschap. Ze hielden elkaar goed op de hoogte, organiseerden con-
gressen en verdedigden de nieuwe leer als ware missionarissen. Ze wa-
ren overtuigd van het gelijk van hun ‘leider’. Maar volgens de opvoed-
kundige Rommert Casimir, die in 1933 een overzichtsartikel schreef 
over de ontwikkeling en verbreiding van de Individualpsychologie, was 
er nog een andere reden voor de internationale populariteit: ‘Het feit, 
dat zooveel Joden lid zijn der vereeniging, wijst misschien ook op den 
rasinvloed, die het gemakkelijk heeft gemaakt, elkaar internationaal te 
verstaan.’327 Net als onder Freuds volgelingen was onder de aanhangers 
van Adler – die zelf van Joodse afkomst was, maar zich had bekeerd tot 
het katholicisme – het percentage Joden relatief groot.
 Eli’s activiteiten op het gebied van de Individualpsychologie hielden 
in dat hij niet alleen Adlers werk las, maar ook actief contact zocht met 
de bekende psycholoog; rond 1930 maakte hij zelfs reizen naar Wenen 
om Adler te ontmoeten en colleges bij hem te volgen.328 Hij was met na-
me geïnteresseerd in de gevolgen die de Individualpsychologie had op 
de ontwikkeling van de pedagogie, een ander vakgebied waarnaar Eli’s 
belangstelling uitging. Deze combinatie tussen pedagogie en Individu-
alpsychologie was niet ongewoon; onder Adlers aanhangers bevonden 
zich relatief veel (ortho)pedagogen.329 Eli zou in de loop der jaren deze 
theorieën actief in praktijk brengen, door voorlichtingsbijeenkomsten 
en een wekelijks spreekuur te houden voor ouders met moeilijk opvoed-
bare kinderen.
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De koersverandering in Eli’s carrière betekende dat hij veel minder pu-
bliceerde dan voorheen. Er zijn daarom ook minder bronnen over zijn 
leven en ideeën bewaard dan uit de jaren daarvoor. Wel weten we dat 
hij in 1918 Hilversum vaarwel zei, om via de Lomanstraat, de Johan M. 
Coenenstraat en de Okeghemstraat – alle drie straten in Amsterdam-
Zuid – uiteindelijk in 1931 een woning in de gegoede De Lairessestraat te 
betrekken, op nummer 121. Daar vestigde hij ook zijn stenografieprak-
tijk, die hij uitbreidde met een organisatieadviestak. In een interview 
uit 1932 krijgen we een beeld van hoe zijn werkkamer eruitzag. Jour-
nalist Gustav Czopp van de Haagsche Courant had verwacht een rom-
melig schrijversvertrek aan te treffen, maar hij kwam bedrogen uit: aan 
de muur geen ansichtkaarten uit verre landen, op de kasten geen schrij-
versbustes of stapels met krantenknipsels. Nee, ‘ge zoudt verbaasd zijn 
over de strakke zakelijkheid van het vertrek, waarin deze man zijn da-
gelijksch werk verricht’.330 Het leek wel alsof hij in niets meer herinnerd 
wilde worden aan het schrijversbestaan van zijn jonge jaren. Zo ergerde 
hij zich bijvoorbeeld als hij weer eens werd aangesproken op zijn inter-
viewbundels:

De twee bundels, die ik in jeugdige onbezonnenheid uitgaf, hebben mij 
een étiket bezorgd, dat mijn overige aspiraties kwalijk past. Men heeft 
mij om die interviews reeds dermate gefuifd, dat ik mij korzelig voel wor-
den, als ik mij in gezelschap hoor toevoegen: ‘O, juist, U is immers de 
schrijver van “De mannen van ’80”?’ Ik hoop, dat men dit eindelijk eens 
zal willen vergeten; als zwijgen werken is, werk ik daar hard voor.331

En in de tekst voor de Smoelenbijbel liet Eli expliciet opnemen dat hij 
van zijn vroegere literaire werk alleen nog zijn roman Grenzen erken-
de.332 Los van het feit dat hij inmiddels het socialisme volledig had afge-
wezen, schaamde hij zich waarschijnlijk voor de vele expliciete seksueel 
getinte passages die in Quasi-socialisten voorkwamen.
 Niet alleen in zijn zakelijke, maar ook in zijn persoonlijke leven veran-
derde veel in de jaren twintig. De huwelijksperikelen met Simcha leid-
den tot een echtscheidingsprocedure, die in 1929 werd afgerond. Haar 
jongere zus Loe nam definitief Simcha’s rol over als huisvrouw van het 
gezin D’Oliveira. Hoewel ze door haar secretaressewerk betrokken was 
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bij het Stenografisch Kantoor van Eli, moet hun onderlinge relatie on-
gelijkwaardig zijn geweest. Ze diende als een soort veredelde huishoud-
ster. Zo ziet ook Eli’s kleinzoon Ulli Jessurun d’Oliveira het: ‘Loe was 
intellectueel gezien veruit zijn mindere.’ Bovendien blijkt uit Eli’s ro-
mans een liefde voor vrouwelijk schoon, en daar bezat Loe weinig van. 
‘In tegenstelling tot Simcha, die wel iets voornaams over zich had, was 
Loe uitgesproken lelijk,’ aldus Ulli, die zijn grootouders in zijn jeugd 
nog heeft meegemaakt.333 En Eli’s kleindochter Friederike kan zich her-
inneren dat haar grootvader een buitenechtelijke relatie had met ‘een 
balletdanseres’.334 Afgezien van het feit dat Eli in 1931 voorzitter was van 
een Amsterdamse dansschool, vindt deze bewering geen aansluiting in 
de bronnen.335 Maar al met al is het moeilijk voor te stellen dat in Eli’s 
tweede relatie met een vrouw uit de enorme Lopes Cardozo-familie wél 
sprake was van romantische liefde.
 De scheiding van Simcha was niet het enige ingrijpende afscheid dat 
Eli in de jaren twintig meemaakte. Op 17 mei 1922 overleed zijn vader, 
Raphaël d’Oliveira, op 60-jarige leeftijd. De diamantslijper had een 
langdurig ziekbed gehad en de laatste vijf weken van zijn leven door-
gebracht in het in 1916 in gebruik genomen Portugeesch-Israëlietische 
Ziekenhuis, toepasselijkerwijs gelegen tegenover het hoofdkantoor van 
de a ndb  op de Plantage Franschelaan (de tegenwoordige Henri Polak-
laan).336 Twee dagen na zijn overlijden, op vrijdag 19 mei, vertrok een 
begrafenisstoet vanaf het ziekenhuis naar Beth Haim in Ouderkerk aan 
de Amstel, waar Raphaël een traditionele Portugees-Joodse begrafenis 
kreeg.337

 Levaja – de Joodse begrafenis – behoort samen met de briet mila (be-
snijdenis) en choepa (huwelijk) tot op de dag van vandaag tot de basisbe-
standdelen van een Joodse identiteit. Het was ondenkbaar dat Raphaël 
d’Oliveira op een andere plek dan Ouderkerk zou worden begraven. En 
zelfs voor een geseculariseerde Jood uit de eerste helft van de twintig-
ste eeuw moest er veel gebeuren voordat hij de halacha van de levens-
loop niet in acht zou nemen. In het geval Eli d’Oliveira zag het ernaar uit 
dat hij, net als zijn vader, ook van plan was dit te doen: hoewel hij geen 
religieuze band meer had met het geloof van zijn voorvaderen, was hij 
getrouwd volgens de Joodse wet en had hij zijn zoon laten besnijden. 
Zijn houding was niets bijzonders: hoewel sinds het einde van de ne-
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gentiende eeuw de band van de (Portugees-)Joodse gemeente met een 
groot deel van haar leden veel losser was geworden dan voorheen, bleef 
die wel degelijk bestaan – zeker op de belangrijkste momenten in een le-
ven. Maar in 1927 zette Eli plotseling een stap die wél bijzonder was: hij 
liet zich uitschrijven bij zijn gemeente.338 Een begrafenis op Ouderkerk, 
te midden van al zijn familieleden uit vroeger tijden, zou vanaf dat mo-
ment voor Eli uit den boze zijn.
 Het is moeilijk te verklaren waarom Eli deze rigoureuze stap nu net 
op dit moment in zijn leven zette. Misschien dat Simcha van beide voor-
malige huwelijkspartners de drijvende kracht was geweest achter de re-
ligieuze inzegening van hun huwelijk en de besnijdenis van hun zoon. 
In dat geval zou Eli zich waarschijnlijk opgelucht hebben gevoeld dat 
hij eindelijk bevrijd was van de ketenen van zijn voorvaderlijke milieu. 
Maar deze uitleg wringt. Uit Eli’s recensieartikel van Querido’s toneel-
stuk is gebleken dat hij waarde hechtte aan zijn Sefardische achtergrond. 
‘Du bist am Ende, was du bist,’ had Eli zich gerealiseerd – dat is niet te rij-
men met een uitschrijving bij de Portugees-Israëlietische Gemeente. Is 
er dan misschien een praktischer verklaring? Had hij bijvoorbeeld sim-
pelweg zijn finta niet betaald – bijvoorbeeld vanwege een langdurig ver-
blijf in Wenen – en het er bij terugkomst maar bij laten zitten? Ook deze 
verklaring is onbevredigend; Eli d’Oliveira’s gedrag was doorgaans als 
de inrichting van zijn werkkamer: zorgvuldig, gestructureerd en geor-
dend. Bovendien is in de archieven van de Portugees-Joodse gemeen-
te in Amsterdam niets te vinden over een eventueel (betalings)conflict; 
een streep door zijn naam op de lijst van contributiebetalingen is het 
enige teken dat van zijn uitschrijving is overgebleven. Het is waarschijn-
lijker dat aan zijn uitzonderlijke beslissing een grondige, maar onbeken-
de overweging vooraf is gegaan. Terwijl in 1700 de Sefardische gemeen-
te van Amsterdam de status van de familie Jessurun d’Oliveira hevig 
aantastte door Eli’s oudovergrootvader Moseh Jessurun d’Oliveira in 
de ban te doen, koos zijn nazaat er 227 jaar later in elk geval vrijwillig 
voor om de banden met zijn geloofsgemeente te verbreken.

Het beëindigen van een verbintenis met het institutionele Jodendom 
hoeft niet te betekenen dat je ook de waarden van de Joodse religie niet 
meer aanhangt. Een belangrijke waarde binnen deze religie is het on-
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derhouden van de armen; een van de 613 mitswot (geboden) uit de Tora 
luidt niet voor niets ‘Geef de arme wat hij nodig heeft’. Eli zou zich in 
de jaren twintig de financiële omstandigheden van enkele armlastigen 
in zijn omgeving persoonlijk aantrekken en er alles aan doen om hen te 
helpen.
 De eerste om wie Eli zich in deze periode bekommerde was een le-
gendarisch figuur uit de kunstenaarsscene die zich in de vooroorlogse 
jaren rond het Leidseplein ophield: schrijver, vertaler en utopisch soci-
alist J.K. Rensburg (1870-1943), door Jaap Meijer omschreven als ‘een 
Joodse graalzoeker’.339 Na zijn eerste roman, vertaalde publicaties en 
poëziebundels was de klad gekomen in zijn productiviteit, en was hij 
tegelijkertijd steeds verder van de wereldse realiteit komen te staan.340 
‘Rens’ gedroeg zich als een echte bohemien, die niets gaf om uiterlijk 
vertoon of status. Altijd in de weer met zijn leren aktetas vol paperas-
sen sjokte hij door de Amsterdamse straten, om ’s avonds in het Ameri-
cain en in kunstenaarssociëteit De Kring over zijn fantastische (waan)- 
denkbeelden te oreren: over een nieuwe wereldtaal die hij zelf had uit-
gevonden bijvoorbeeld, of over het interastraal naturalisme. Hij had 
zelfs een keer de grootte van de hel berekend: 1.841.221.882.325 kubieke 
mijl.341 Dat zijn toehoorders hem doorlopend bespotten, daar trok hij 
zich niets van aan.
 Eli d’Oliveira kon zich wél mateloos opwinden over de hoon die 
Rensburg avond aan avond ten deel viel. Hij geloofde er niet in dat Rens 
‘doodgewoon mesjogge’ was. Sterker nog, met name het werk uit diens 
jonge jaren duidde op het tegendeel: zijn debuutroman was sterker dan 
die van menig gevierd schrijver, zijn poëzie bevatte krachtige, kleurrij-
ke passages die barstten van de ideeënrijkdom. De lachers in het Ame-
ricain wisten niet met wie ze van doen hadden: ‘Het publiek weet niet 
meer,’ aldus Eli, ‘dat deze figuur auteur is van eenige veelbelovende wer-
ken, geniaal van opzet, rijk aan scherpe opmerkingen en aperçu’s, die 
hem een niet geringe vermaardheid hadden verschaft, indien het toeval 
hem in een wereldtaal hadd’ doen schrijven.’342 Natuurlijk, Rens fanta-
seerde wel eens, of hij vergiste zich – dat wist Eli ook wel. Maar daar 
stond iets belangrijks tegenover: ‘Hij [Rensburg] ziet vele dingen scher-
per dan anderen, die zich niet vergissen, omdat ze niet gissen.’343

 Uit Eli’s vriendschap voor Rensburg blijkt eens te meer hoezeer hij 
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zich aangetrokken voelde tot briljante, excentrieke eenlingen. Boven-
dien had hij in Grenzen al het idee verwoord dat juist de meest geniale 
figuren voor de buitenwereld soms krankzinnig lijken; de held van die 
roman, Leo de Kemp, zat niet voor niets enige tijd in een psychiatrische 
inrichting, waar hij tot een schokkende ontdekking kwam: ‘De enige 
gek in het dolhuis was de dokter.’344 Met Rens was het net zo: de buiten-
wereld mocht om hem lachen, hijzelf – en Eli – wist wel beter.
 Maar zoals gezegd was Rensburg vanaf de jaren tien een stuk minder 
productief dan voorheen, en zijn werk was zo wereldvreemd dat hij gro-
te moeite had een uitgever te vinden. Het gevolg was dat hij zijn kamer-
huur bijna niet meer kon betalen en rondliep met gaten in zijn kleren. 
Hij verslonsde. Om hem op te beuren organiseerde Eli, samen met ande-
re ‘echte’ vrienden van Rens, een feestavond in het Americain voor zijn 
vijftigste verjaardag in 1920. Voor deze bijzondere gelegenheid overwon 
Eli zijn afkeer voor het schrijversinterview, want nog eenmaal stelde hij, 
in de stijl van De mannen van ’80, een vraaggesprek met een schrijver op 
schrift – inderdaad: met Rensburg zelf (al waren de antwoorden geheel 
door Eli verzonnen). Het zou later worden gepubliceerd in Het Getij, 
als een van Eli’s laatste bijdragen aan het tijdschrift. Ook zamelden ‘de 
vrienden van Rensburg’ tijdens de feestavond gelden in om het eerste 
deel van Rensburgs eigen Faust – een dichtbundel met als ondertitel Een 
cyclus van de rijzende zon, de witte roos en den heiligen Graal – in druk te 
kunnen laten uitkomen, bij de Theosofische Uitgeversmaatschappij.345 
En ten slotte werd op Eli’s initiatief het Steunfonds Rensburg gesticht, 
waarop direct vele gasten intekenden.
 In de jaren na het grote feest zou Eli druk in de weer blijven – met na-
me in de zomertijd, als er weinig werk was voor vertalers en Rensburgs 
vaak gulle hospita met vakantie was – om ervoor te zorgen dat Rens 
de kop boven water hield.346 Er waren tientallen briefjes en telegram-
men nodig, maar het resultaat mocht er zijn: Rens kon blijven wonen bij 
zijn hospita en in de tussentijd blijven werken aan nieuwe, interastrale 
meesterwerken.347 En op zijn zestigste verjaardag, in 1930, was het op-
nieuw feest. Eli kreeg het voor elkaar dat aan Rensburg ‘een couvert’ 
werd aangeboden, oftewel: een groot feestdiner, natuurlijk in het Ame-
ricain. Het werd een echte happening, waarmee de kranten de volgende 
dag moeiteloos hun kolommen konden vullen: vlaggen werden gehesen, 
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(volks)liederen gezongen, cadeaus overhandigd, grappen gemaakt. De 
meest uiteenlopende collega-schrijvers toostten op de jubilaris, acteurs 
en zangers traden op – zo bracht de bekende kunstenares en zangeres 
Frieda Tas-Herzberg Joodse liedjes ten gehore –, Rensburg zelf gaf en-
kele onnavolgbare toespraken, zijn hospita kwam onder luide toejui-
chingen als een ster de zaal binnenschrijden, en er werd ook nog een ra-
diotelefonische verbinding met Mars tot stand gebracht. Kortom, niets 
was te dol om de grootste cultfiguur van Amsterdam in het zonnetje te 
zetten.
 De feestavond vond plaats onder ‘opperheerschappij’ van Eli 
d’Oliveira, voorzitter van het Rensburg-comité en tevens ‘een van de 
toegewijdste bewonderaars en vrienden van den auteur’.348 Net als tien 
jaar terug kreeg hij het voor elkaar om geld in te zamelen zodat een 
nieuw ‘meesterwerk’ van Rens kon worden uitgegeven. Dit keer ging 
het om Theorie der evolutie. Van oerschrift en oertaal tot wereldschrift en 
wereldtaal – driehonderd dichtbedrukte pagina’s met, zoals Eli in het 
voorwoord beschreef, ‘geheimzinnige verbanden tusschen pijlschrift 
en het spijkerschrift en het Maya-alphabet, de poort van het licht en het 
derde oog’.349 Vrijwel niemand zal het boek hebben uitgelezen, maar het 
levenswerk van Rens was er toch maar mooi gekomen. En dat was bo-
venal de verdienste van één man. Je kunt je moeilijk een betere vriend 
wensen.

Er waren nog anderen voor wie Eli in de bres sprong als ze in finan-
ciële problemen zaten. De journalist en literatuurcriticus P.H. Ritter jr. 
(1882-1962) was zo iemand. Hij was al sinds 1918 hoofdredacteur van 
het Utrechtsch Dagblad, waarin hij zijn mening over politieke kwesties 
niet onder stoelen of banken stak. Hij was in zijn jonge jaren socialist 
geweest, net als Eli, maar had zich daarna in conservatief-liberale en na-
tionalistische richting ontwikkeld. Zo was hij in 1925 een hartstochtelijk 
medestander van de ingenieur Anton Mussert (zijn ‘vriend’) bij diens 
succesvolle actiepoging om een verdrag met België tegen te houden over 
de totstandkoming van een Rijn-Scheldeverbinding.350

 Eli moet met Ritter in contact zijn gekomen door zijn stenografie-
werk voor de Utrechtse gemeenteraad. Ritter was een gezien man in 
Utrecht, met invloed in verschillende geledingen van de samenleving; 
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met veel mensen uit de politiek, journalistiek en ambtenarij stond hij op 
goede voet – zeker als ze, net als hijzelf, een literaire achtergrond had-
den. Hij stond erom bekend dat hij zijn geld graag uitgaf.351 Dat bracht 
met zich mee dat hij naast zijn vaste salaris vaak naarstig op zoek was 
naar bijverdiensten. Hij was nooit afkerig van een lucratieve schnabbel, 
en er zijn zelfs verhalen bekend dat hij auteurs tegen betaling aan een 
mooie recensie hielp.352 We weten natuurlijk niet of Ritters lyrische re-
censie van Grenzen op 23 november 1929 – acht jaar na publicatie – hier-
van ook een voorbeeld is; misschien was Ritter wel oprecht in zijn be-
oordeling dat in het boek ‘het groote drama van het menschelijk Leven, 
de worsteling tusschen Kwaad en Goed feilloos is vastgelegd’.353 Maar 
dat Eli de hoofdredacteur op een andere manier wel financieel steunde, 
dat is zeker.
 Een van Ritters nevenbanen was het verzorgen van een boeken-
rubriek op hét nieuwe medium van de jaren twintig: de radio. Vrijwel 
meteen na de eerste Nederlandse radio-uitzending in 1919 luisterden 
massa’s ‘luistervinken’ dagelijks naar de muziek en stemmen die van-
uit de luidspreker van een groot apparaat de woonkamer in werden ge-
slingerd. Op 28 februari 1928 voegde de av ro – de in 1927 na een fusie 
tot stand gekomen onafhankelijke radio-omroep – ook een ‘boeken-
kwartiertje’ toe aan het programma-aanbod. P.H. Ritter jr. kreeg van 
omroepbaas Willem Vogt de taak om ‘letterkundigen van naam’ te vin-
den die ‘luchtige en toch diepzinnige’ causerieën over actuele boeken 
konden verzorgen. Ritter kweet zich met zorg van zijn taak: hij vond 
bekende sprekers als Herman Robbers, Johan de Meester en Hendrik 
Marsman bereid om een aflevering van het boekenkwartier – vanwege 
de populariteit al snel vervangen door een boekenhalfuur – voor hun re-
kening te nemen. Op een genoeglijke avond bij hem thuis in april 1928 
vroeg hij of Eli d’Oliveira niet ook regelmatig een boekbespreking wilde 
verzorgen.354

 Hoewel Eli na de clash met de Getij-redactie zich vrijwel geheel uit 
het literaire bedrijf had teruggetrokken, kon hij de uitnodiging om via 
de ether een groot publiek te interesseren voor literatuur niet naast zich 
neerleggen. Op 11 mei 1928 verzorgde hij zijn eerste radiopraatje, over de 
luchtige historische roman Ik en mijn speelman van Aart van der Leeuw. 
Hij had eigenlijk een andere titel willen bespreken, zo schreef hij Ritter, 
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‘maar een van mijn vrienden heeft mij met zoo klemmende argumenten 
betoogd, dat het in mijn positie minder wenschelijk is over een boekje 
van dien aard te spreken’.355 Hier roerde Eli een punt aan dat in de tegen-
woordige westerse wereld onvoorstelbaar lijkt: destijds mocht je op de 
radio helemaal niet alles zeggen wat je wilde. Alle voordrachten van de 
sprekers werden voor uitzending niet alleen door Ritter, maar ook door 
de Algemeene Programma-Commissie gelezen, die de stukken contro-
leerde op eventuele passages van politieke strekking of op onwelvoeg-
lijke woorden; in Eli’s voordracht over Israël Querido’s nieuwste werk, 
Zwerftochten in de Jordaan, had Ritter bijvoorbeeld alvast de woorden 
‘verkrachter’ en ‘sexueele’ geschrapt – die zouden toch niet door de cen-
suur zijn toegestaan.356

 Eli had moeite met de censuur van de Programma-Commissie; hij 
was niet iemand die zich graag in zijn werk liet beperken. Nadat hij bij 
zijn eerste radiopraatje gezwicht was en een luchtig boek had bespro-
ken in plaats van het werk dat hem écht interesseerde, besloot hij dat 
dat hem niet meer zou overkomen. Uit Eli’s ‘literatuurlijst’ blijkt dat Eli 
een voorkeur had voor het bespreken van Joodse auteurs, die allen een 
gecompliceerde verhouding met hun achtergrond hadden: Israël Queri-
do natuurlijk, maar ook Duitstalige schrijvers als Franz Werfel en Lion 
Feuchtwanger. De laatste had in 1925 het spraakmakende Jud Süss gepu-
bliceerd, en diens door Eli besproken Erfolg (1930) – een roman over de 
opkomst en ‘val’ van de nazipartij – was eveneens controversieel.357

 Dat gold ook voor de boeken van de schrijver die Eli verreweg het 
meest besprak: Jakob Wassermann (1873-1934). Deze Joods-Duitse 
schrijver is tegenwoordig enigszins in vergetelheid geraakt, maar was in 
de jaren twintig en dertig heel populair; ook Eli noemde Wassermann 
‘ongetwijfeld een der grootste geesten van onzen tijd’.358 Hij besprak 
niet alleen vier boeken van Wassermann op de radio, maar hield ook 
enkele spreekbeurten over hem op volksuniversiteiten. En toen Was-
sermann in 1934 plotseling overleed, hield Eli een lange herdenkings-
toespraak voor de Joodse debatingclub Eloquentia.359 Hierin ging het 
vooral over Wassermanns bewustwording van het Jodendom, waar-
bij Eli voorlas uit het autobiografische Mein Weg als Deutscher und Jude 
(1921).360 Zoals alleen al uit deze titel blijkt, speelden in Wassermanns 
oeuvre thema’s als assimilatie en antisemitisme een grote rol.361 Wasser-
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mann zag zichzelf als een Duitser, maar ook als Jood. Op verschillende 
belangrijke momenten in zijn leven werd hij daarop afgerekend. Zo had 
hij na zijn diensttijd als kantoorbediende bij een verzekeringsagent ge-
werkt, maar was hij onmiddellijk ontslagen toen die erachter kwam dat 
hij Joods was. Door dit soort gebeurtenissen voelde Wassermann zich 
meer en meer een buitenstaander; het wijdverbreide antisemitische kli-
maat in het Duitsland van de jaren twintig en dertig maakte hem tot een 
tweederangsburger en beroofde hem van zijn zelfvertrouwen.362

 De thematiek van assimilatie en antisemitisme interesseerde Eli. Net 
als eerder met Freud kon Eli zich op een bepaalde manier met Wasser-
mann – net als Eli zelf een geassimileerde Joodse schrijver – identifice-
ren. Bovendien kon hij deze thema’s goed verbinden met de psycholo-
gische theorieën van Alfred Adler: Joodse zelfhaat – de verinnerlijking 
van antisemitische vooroordelen en stereotypen door Joden363 – leidt tot 
minderwaardigheidsgevoelens, die op hun beurt gecompenseerd moe-
ten worden. En ten slotte was de ‘Joodse kwestie’ een van de belang-
rijkste actuele onderwerpen van die jaren. Eli keek met grote zorg naar 
de politieke gebeurtenissen in Duitsland, waar Hitlers nsdap aan een 
indrukwekkende opmars bezig was. Door veel aandacht aan leven en 
werk van Wassermann te wijden kon hij indirect zijn commentaar ge-
ven op deze gevaarlijke ontwikkeling, al moest hij door de censuur be-
hoedzaam te werk gaan.
 Eli bezwoer Ritter regelmatig dat hij geen gevoelige onderwerpen 
zou bespreken: ‘Politiek wordt niet behandeld, alleen de Joden-ques-
tie aangeroerd,’ schreef hij hem in april 1933 ter geruststelling.364 Maar 
Ritter was er helemaal niet gerust op – temeer niet omdat van hun oor-
spronkelijke vriendschap na een paar jaar helemaal niets meer over was. 
In mei 1930 had Ritter aan Eli een grote som geld te leen gevraagd: in 
totaal 750 gulden, wat overeenkomt met een bedrag van ongeveer 5600 
euro in de huidige tijd. Eli wilde hem die gunst wel verlenen en hoef-
de geen rente over het bedrag te ontvangen. Daar stond tegenover dat 
Ritter zijn schuld stipt op de eerste dag van de maand in gelijke termij-
nen moest aflossen – en aangezien Ritter, in tegenstelling tot Eli, niet 
de meest zorgvuldige persoonlijkheid bezat, wilde dat nogal eens pro-
blemen opleveren. Op 2 februari vond Ritter bijvoorbeeld het volgende 
briefje van Eli in de bus:
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Hoe nu, waarde heer Ritter, laat u mij in de steek? U weet toch wel wat 
wij hebben besproken? Ik heb het geld beslist noodig om iemand die in 
werkelijken nood verkeert te helpen en die zonder mijn hulp eenvoudig 
aan den deurwaarder is overgeleverd en op straat komt te staan. Dat zou 
1 Febr. zijn, en het is nu 2 Febr.365

Maar niet alleen hierin gedroeg Ritter zich slordig ten opzichte van zijn 
boekbespreker. Hij stelde voorgenomen causerieën van Eli op het laat-
ste moment uit, maakte dubbele afspraken, of was traag in het beant-
woorden van brieven. Eli ergerde zich, en hij maakte Ritter hoe langer 
hoe meer harde verwijten. Het tegenovergestelde was ook het geval, 
vooral omdat Eli zich niets van de censuur wenste aan te trekken. Uit-
eindelijk barstte de bom. In een brief van 1 juni 1932 verbrak Ritter zijn 
vriendschap met Eli. Hij ging niet in op de precieze redenen voor zijn 
besluit; daar wenste hij namelijk geen discussie over. Wel wilde hij, on-
danks zijn sterke persoonlijke bezwaren, dat Eli medewerker van de 
boekenrubriek zou blijven. Eli stemde daarin toe. Voor zijn gemoeds-
rust was het waarschijnlijk beter geweest als hij dat niet had gedaan, 
want het gekibbel met Ritter bleef de twee volgende jaren maar aanhou-
den. Maar Eli was de av ro nu eenmaal ‘met hart en ziel toegedaan’, en 
via de boeken van Wassermann zag hij kans om belangwekkende onder-
werpen voor een groot publiek te bespreken. Daar had hij wel een gere-
gelde portie irritaties voor over.

Zowel Eli d’Oliveira’s inspanningen voor Rensburg als zijn grote lening 
aan Ritter bewijzen dat hij gevoelig was voor excentrieke figuren die in 
moeilijkheden verkeerden. In de loop van 1934 kwam er nóg iemand on-
der zijn hoede die zeker aan deze definitie voldeed. Emanuel Querido 
(alias Joost Mendes) had in zijn familie-epos Het geslacht der Santelja-
no’s pagina’s lang over haar geschreven en haar neergezet als een artis-
tieke, charismatische, maar ook innerlijk verscheurde en manipulatie-
ve vrouw: Jeanette Sjouwerman, de vrouw met wie Israël Querido in 
1893 in de snoge was getrouwd (‘het huwelijk dier twee heidensche men-
schen,’ aldus Joost Mendes).366

 In de Santeljano’s was Jeanette – ‘Myriam’ in het boek – aanvanke-
lijk degene die haar man volledig onder controle had. Zij bepaalde niet 
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alleen dát hij moest gaan schrijven, maar ook waarover. Israël Queri-
do (annex Ko Santeljano) at uit haar hand en deed alles wat ze hem op-
droeg. Maar de tijden veranderden, de rollen draaiden om. Het grote 
succes van Querido straalde niet af op zijn echtgenote. Integendeel, ze 
kreeg paniekaanvallen en ontwikkelde zich tot een labiele, maniakale 
vrouw. Zo raakte ze bevangen door Nietzsches idee van de Übermensch, 
een concept dat ze op haar man toepaste.367 Voor hem ‘loog ze en be-
droog ze, beleedigde en flikflooide ze’, aldus Joost Mendes.368 Door de 
waanzinnige, buitenproportionele verering van haar man was ze hem 
uiteindelijk zeer tot last. Toch bleef Querido, ondanks relaties met zijn 
‘secretaresses’, tot aan het einde van zijn leven van haar houden – niet al-
leen in de romancyclus van zijn broer, maar ook in werkelijkheid.
 Het einde van Israël Querido’s leven kwam niet heel onverwacht. Hij 
ging al jaren gebukt onder de vete met zijn lievelingsbroer, die hem in 
de Santeljano’s zo meedogenloos had geportretteerd. Daarbovenop wa-
ren de moeilijkheden met zijn vrouw en zijn enige, geestelijk gehandi-
capte zoon gekomen. En alsof dat nog niet genoeg was kregen zijn laat-
ste literaire werken slechte kritieken. Het publiek kocht zijn boeken niet 
meer, zijn inkomsten daalden sterk. Zijn karakteristieke, breedvoerige 
stijl was in het moderne Nederland van de jaren twintig en dertig hope-
loos verouderd.
 De maanden voor zijn dood had Querido zich in zijn werkkamer af-
gezonderd om te werken aan zijn laatste boek, Menschenharten.369 Het 
was het tweede deel van een groot Amsterdams epos, Het Volk God’s 
genaamd, dat zich vrijwel volledig in het Joodse milieu afspeelde. Alsof 
hij voorvoelde dat het de laatste woorden waren die hij op papier zou 
zetten, rekende hij in deze roman af met vrijwel alle Joodse schrijvers 
die in de Nederlandse literatuur tot op dat moment van belang waren 
geweest. Dat deed hij vanuit de figuur van een zionistische student, die 
hevig in hen teleurgesteld was en onomwonden verklaarde: ‘De Neder-
landsch-Joodsche schrijvers beteekenden voor Palestina nul.’ Ze wa-
ren bijna allemaal volledig geassimileerd en vervreemd van het Joden-
dom. Ook zichzelf spaarde Israël Querido niet. De student hekelde ‘zijn 
onuitstaanbare groote-mannen-allure, zijn snijdende aanmatiging en 
lachwekkende ijdelheid, zéér vulgair, opgeblazen en ten opperste sma-
keloos...’ Een dergelijke zelfspot had Querido in zijn leven niet vaak ten-
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toongespreid. Maar ook andere Joodse schrijvers nam hij op de korrel. 
Arnold Aletrino was een ‘breedsprakige ontleder van z.g. “zieleroerse-
len”’, J.K. Rensburg ‘een literaire kangoeroe, die de oneindigheid afhup-
pelde, maar in plaats van zijn beenen, zijn staart hiervoor gebruikte’, en 
voor Eli d’Oliveira had Querido de benaming ‘prikdistel’ bestemd. Dat 
viel alleszins mee, zeker in vergelijking met de omschrijving die Que-
rido’s rivaal Herman Heijermans aan zijn broek kreeg: ‘Heijermans, de 
ergerlijke wanfiguur, de baldadig-brute verkrachter en verwringer, be-
schimper van de heiligste Joodsche rasinstincten...’370 Querido had ie-
mand wel eens op subtielere wijze neergezet.
 Het overlijden van Israël Querido, op 5 augustus 1932, ging gepaard 
met een grote controverse. Hij had namelijk niet vastgelegd waar hij be-
graven wilde worden. De ambtenaren van de Portugees-Israëlietische 
Gemeente leek het een uitgemaakte zaak: Querido was dan weliswaar 
nooit een actief lidmaat van de gemeente geweest, hij had zich – in te-
genstelling tot Eli d’Oliveira – ook nooit uitgeschreven. Een begrafenis 
op Ouderkerk lag dus voor de hand. Maar Querido’s boezemvriend An-
dries de Rosa – eveneens van Portugees-Joodse afkomst, eveneens vol-
ledig afgedreven van zijn oorspronkelijke milieu – had hierover andere 
ideeën. Querido was een ‘vrijdenker’ geweest, en dus moest hij worden 
begraven op de enige echte begraafplaats voor vrijdenkers: Zorgvlied – 
de in 1924 gestorven Herman Heijermans lag er ook.
 Het lukte De Rosa om Querido’s familie te overtuigen.371 In de och-
tend van maandag 8 augustus 1932 stonden er honderden mensen langs 
de weg toen de begrafenisstoet zich vanaf De Rosa’s huis, door de Jor-
daan – waaraan Querido een succesvolle en veelgelezen romancyclus 
had gewijd – naar Zorgvlied verplaatste. De oude Joodse buurt rondom 
het Waterlooplein werd niet aangedaan.
 Enkele dagen later besteedde het ni w  op de voorpagina aandacht aan 
de begrafenis van Querido. Zowel aan het Jodendom als aan Querido 
zelf was groot onrecht berokkend, aldus het weekblad. Querido was 
dan weliswaar nooit een religieuze Jood geweest, hij had vooral in zijn 
laatste jaren wel eerbied getoond voor de Joodse traditie – ‘Hij voelt zich 
aan het Jodendom en de Jodenheid verbonden.’ Het was een grof schan-
daal dat Querido’s ‘irreligieuse’ vrienden die verbondenheid niet had-
den erkend door hem op een niet-Joodse begraafplaats ter aarde te be-
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stellen. Had het leven Querido al veel leed berokkend, bij zijn dood was 
zijn ongeluk helaas niet gekeerd.372

 Het artikel riep veel reacties op, onder andere van Het Volk. Dit socia-
listische dagblad vond de ophef maar overdreven. De inspanningen van 
de pig – en in haar kielzog het ni w  – om Querido op Ouderkerk begra-
ven te krijgen, waren niet anders dan ‘walgelijke pogingen, klein gemier 
en geniepig geïntrigeer en sectarisch gemodder’ geweest.373 Grote woor-
den, die de controverse alleen maar deden toenemen. Het ni w  reageer-
de op zijn beurt verbolgen. ‘Het zou “Het Volk” en zijn trawanten aan-
genamer geweest zijn, als wij het schromelijk onrecht, het Jodendom en 
Querido beide aangedaan, stilzwijgend hadden laten passeeren,’ aldus 
het weekblad. ‘Maar wij leven nog niet in Rusland en het Duitschland 
van Hitler. Wanneer wij geslagen worden, durven we nog terugslaan.’374

 Zo ging het nog een tijdje door.375 Eli d’Oliveira moet al dit gekrakeel 
over het hoofd en de ziel van een overledene hoofdschuddend hebben 
aangezien. Los van het feit dat ze grotendeels eenzelfde achtergrond 
deelden, was Querido’s leven op belangrijke punten met dat van hem-
zelf verknoopt geraakt. Hij had veel aan hem te danken gehad: als Que-
rido er niet was geweest, had Eli zijn mooiste interview niet kunnen af-
nemen, zijn scherpste recensie niet kunnen schrijven en zijn schrijfstijl 
niet op deze manier kunnen ontwikkelen. Ondanks zijn vernietigende 
kritiek op diens werk voelde hij zich toch met hem verbonden. Vandaar 
dat het lot van zijn echtgenote – ‘een artistieke vrouw, met op sommige 
punten geraffineerde smaak’ – hem aangreep. Ze zat ‘opgesloten’ in Het 
Apeldoornsche Bos, een Joodse psychiatrische inrichting in Apeldoorn, 
waar ze kosteloos was geplaatst. Dat betekende dat ze de noodzakelijke 
verpleging kreeg, maar meer ook niet. Er was bijna niemand die zich 
verder om haar bekommerde. Wel waren er nu enkele mensen die een 
‘beweging’ voor haar wilden opzetten, maar daar voelde Eli niets voor; 
voor je het wist zou dan de zaak aan de grote klok worden gehangen. 
Zou het Steunfonds van de Vereeniging van Letterkundigen niet iets 
kunnen betekenen? Eli besloot in de zomer van 1934 een brief te sturen. 
‘Ik ben nooit een onverdeeld bewonderaar van Q. geweest,’ schreef hij, 
‘en heb van haar ook nooit buitensporig gehouden. Maar dat de openba-
re meening zich op luidruchtige wijze van de zaak meester zou maken, 
zou ik betreuren.’376



Boven: Simcha Jessurun d’Oliveira-Lopes Cardozo met haar zoontje Jaap, ca. 1910. 

Familiebezit.

Onder: Omslag van Eli d’Oliveira’s roman Grenzen (1921).
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 Helaas was het Steunfonds alleen voor levende letterkundigen be-
doeld, niet voor hun nabestaanden. Maar secretaris Frans Mijnssen 
was wel bereid om uit zijn eigen middelen 50 gulden te doneren voor de 
goede zaak.377 Eli was er blij mee: ‘Wij kunnen hiermee al heel wat uit-
richten, te meer, nu er nog wel een paar menschen te vinden bleken, die 
privé iets beschikbaar stelden.’378 Naast het privésteunfonds voor Rens-
burg was Eli een nieuw, weliswaar bescheiden filantropisch project ge-
start. Het was zijn manier om bij te dragen aan het welzijn van (Joodse) 
medeburgers met wie hij een bijzondere band had.

Eli d’Oliveira was in 1934 48 jaar. Gedurende zijn leven had hij veel ver-
anderingen meegemaakt die het bestaan beter maakten. Door nieuwe 
technologische ontwikkelingen waren afstanden korter geworden en 
was de bereikbaarheid toegenomen: hij pakte de auto als hij een ver-
gadering in de Utrechtse gemeenteraad moest stenograferen, om zijn 
vriend Drees in Den Haag te spreken nam hij de telefoon ter hand, en de 
radio zorgde ervoor dat zijn boekbesprekingen bij honderdduizenden 
mensen in de woonkamer te horen waren.
 Niet alleen op technologisch, maar ook op sociaal gebied waren in 
deze periode wezenlijke veranderingen opgetreden. Grote bevolkings-
groepen hadden belangrijke verworvenheden weten te verkrijgen. Zo 
had Eli de opkomst van het socialisme meegemaakt en de kracht van de 
moderne vakbeweging ondervonden. Jonge kinderen werden niet meer 
uitgebuit in ongezonde fabrieken, en talentvolle arbeiderskinderen kre-
gen de mogelijkheid om te studeren. Hij had ook gezien hoe vrouwen 
toegang kregen tot de universiteit, hoe zij kiesrecht vergaarden. En hij 
was er samen met veel Joodse generatiegenoten in geslaagd om onder de 
verstikkende invloed van de rabbijnen en parnasiem van hun geloofsge-
meente uit te komen.
 Hoewel Eli duidelijk afstand had genomen van het Portugees-Joodse 
milieu waarin hij was opgegroeid, behield hij tegelijkertijd een zekere 
trots op zijn afkomst: dat blijkt wel uit de emotionele manier waarop hij 
zich verzette tegen de stereotyperende voorstelling van Joden in twee 
toneelstukken die hij recenseerde; in zijn recensie van Israël Querido’s 
Aron Laguna komt zelfs aan het licht dat Eli zich met de mythe van Se-
fardische superioriteit vereenzelvigde. Deze ambivalente relatie met 



274

het Jodendom kwam ook terug in zijn interesse voor Joodse schrijvers, 
die – net als hijzelf – worstelden met hun achtergrond.
 In zijn privéleven had Eli eveneens grote ontwikkelingen doorge-
maakt. Opgegroeid op een kleine arbeidersverdieping in De Pijp had hij 
uiteindelijk een ruim huis kunnen kopen, gelegen in het chique Amster-
dam-Zuid. Hij had zich opgewerkt van arme ‘broodschrijver’ met gaten 
in zijn kleren tot een welgestelde, veelzijdige zelfstandig ondernemer: 
zijn goedlopende stenografiebureau had hij uitgebreid met een organi-
satieadviestak, en hij was inmiddels als zelfverklaard psycholoog en op-
voedkundige een praktijk gestart. Ook zijn levensvisie was in de loop 
der jaren sterk veranderd. Van de fanatieke, idealistische socialist uit zijn 
jonge jaren was weinig meer over. Hoewel niet meer politiek actief voel-
de hij zich nu thuis bij de liberale stroming in het land; de av ro was hij 
‘met hart en ziel toegedaan’, en met verkiezingen zal hij gewoonlijk op 
een partij als de Vrijzinnig-Democratische Bond of de Liberale Staats-
partij ‘De Vrijheidsbond’ hebben gestemd.
 Maar het verhaal van Eli d’Oliveira was niet alleen maar een succes-
verhaal. Hij had ook veel tegenslagen te verwerken gekregen. In de eer-
ste plaats op persoonlijk vlak: het verlies van zijn beide broers op jonge 
leeftijd had ongetwijfeld diepe wonden geslagen. Ook op het gebied van 
de liefde was hij weinig gelukkig. Naar alle waarschijnlijkheid brak zijn 
hart toen zijn Antwerpse verloofde hem bedroog met een andere man, 
en zijn huwelijk met Simcha Lopes Cardozo liep uit op een drama.
 Het lijkt wel of Eli zich, om zijn persoonlijke sores te vergeten, vol-
ledig op zijn werk stortte. Hierin had hij wisselend succes. Met zijn in-
terviewbundels wist hij zich een blijvende plek in de Nederlandse li-
teratuurgeschiedenis te verwerven. Maar het lukte hem nooit om zijn 
droom te verwezenlijken en zich te vestigen in de top van het Neder-
landse schrijversgilde; daarvoor kregen zijn romans te veel negatieve 
kritieken. Omdat ze bovendien slecht verkochten leverden ze vrijwel 
geen inkomsten op. Dat hij na zijn breuk met Het Getij een nieuwe rich-
ting insloeg zal voor een groot deel zijn voortgekomen uit een realisti-
sche inschatting van zijn eigen kwaliteiten als romancier.
 In 1934 leek Eli d’Oliveira’s leven in een stabiele fase terechtgekomen. 
Hij had geen huwelijksperikelen meer en zijn kinderen Jaap en Elsa wa-
ren inmiddels volwassen; Jaap was zelfs al getrouwd en had in 1933 zijn 
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eerste kind gekregen: Hans Ulrich (roepnaam: Ulli). De ouderlijke zor-
gen over het soms onhandelbare gedrag van zijn zoon hadden bij Eli 
plaatsgemaakt voor een onbezorgde oparol.
 Alhoewel, ‘onbezorgd’ is een te sterk woord, want de economische 
en politieke ontwikkelingen op het wereldtoneel baarden wel degelijk 
zorgen. De beurskrach van 1929 op Wall Street had geleid tot een he-
vige recessie die was overgewaaid naar Europa. De werkloosheid steeg 
in de jaren dertig tot ongekende hoogten; de rijen voor de stempello-
kalen van de sociale diensten waren eindeloos. Daarbij kwam nog dat 
de situatie voor Joden er – op zijn zachtst gezegd – niet florissanter op 
werd. In Duitsland was Adolf Hitler inmiddels aan de macht gekomen, 
de Führer die het Duitse volk vergiftigde met rabiaat antisemitische re-
toriek en maatregelen. Hoewel zijn ophitsende taal in Nederland nog 
niet erg aansloeg, was het klimaat voor Joden onmiskenbaar veranderd. 
Het werd steeds gangbaarder om je negatief over Joden uit te laten, en 
latent aanwezige antisemitische vooroordelen kwamen vaker aan de op-
pervlakte.379 Joden waren weliswaar op het hoogtepunt van hun politie-
ke en sociale integratie in de Nederlandse samenleving, maar tegelijker-
tijd werden ze weer steeds vaker als een aparte groep weggezet – met 
alle negatieve implicaties van dien. En die ontwikkeling zou in de ko-
mende periode alleen maar sterker worden.
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5  Herkennen en erkennen, 1932-1945

C.U. Ariëns Kappers, Elsa d’Oliveira en de praktijk  
van het schedelmeten

De Joden zijn een mengeling van het brachycefale Subareaanse en het 
mesocefale Aziatisch-Mediterrane type. Het Subareaanse type heeft nog 
steeds de overhand in de noord-oosterse groep (die 92% van alle Joden 
uitmaakt), zoals niet alleen blijkt uit hun index en bloedtype [...], maar 
ook uit andere eigenschappen, zoals de meer geprononceerde 6-neus, 
dikke lippen en de kortheid van het hoofd. Aan de andere kant bevinden 
zich diegenen, die [...] via Afrika naar Spanje en Portugal migreerden. 
Hun mesocefale component is benadrukt door hun mengeling met de 
mesocefale Mediterraniërs.1

Bovenstaand citaat is afkomstig uit de studie An Introduction to the An-
thropology of the Near East, in 1934 gepubliceerd door de Amsterdam-
se neurowetenschapper prof. C.U. (Ubbo) Ariëns Kappers (1877-1946). 
Het was een degelijk academisch boek, vol tabellen, grafieken en lite-
ratuurverwijzingen. De auteur ervan was een internationale grootheid 
in de neurowetenschappen. Hij had als jonge onderzoeker het baan-
brekende concept van de neurobiotaxis ontwikkeld (de theorie dat ze-
nuwlichamen naar het gebied toe groeien vanwaar ze de meeste stimuli 
ontvangen), publiceerde vervolgens in de meest vooraanstaande inter-
nationale vakbladen en was onder andere door de universiteiten van 
Yale, Glasgow, Dublin en Chicago met een eredoctoraat gelauwerd. Als 
eerste directeur van het Nederlands Centraal Instituut voor Hersenon-
derzoek nam hij een voorname plaats in binnen de Nederlandse acade-
mische wereld, en hij toonde zich ook maatschappelijk betrokken: in 
1933, vlak na Hitlers machtsovername, werd hij lid van verschillende co-
mités van hoogleraren en intellectuelen die protesteerden tegen de ‘be-



280

angstigende en vernederende’ maatregelen van de nazi’s tegen de Joden 
in Duitsland.2

 Ariëns Kappers was, kortom, niet meteen de figuur van wie je zou ver-
wachten dat hij zich in een beschrijving van het uiterlijk van Joden zou 
bedienen van oppervlakkige stereotyperingen als een 6-vormige neus, 
dikke lippen en een laag voorhoofd – stuk voor stuk lichamelijke eigen-
schappen die de nazi’s in de jaren dertig en veertig veelvuldig gebruik-
ten voor hun antisemitische propaganda; in het bekende antisemitische 
boekwerkje Der Giftpilz, in 1938 uitgegeven door de extreme nazipropa-
gandist Julius Streicher, leert een leraar zijn leerlingen bijvoorbeeld dat 
je Joden kunt herkennen aan precies deze kenmerken.3 En toch staat in 
de publicatie van Ariëns Kappers met zoveel woorden dat de groep van 
noord-oosterse (bedoeld wordt: Asjkenazische) Joden grotendeels be-
hoort tot het ‘brachycefale’ (= kortschedelige) type, dat dergelijke eigen-
schappen bezit.
 Natuurlijk, anders dan de nazi’s deed Ariëns Kappers geen kwalitatie-
ve uitspraken over Joden; bij hem geen dwaasheden over hun ‘bedrieg-
lijke’ en ‘gluiperige’ aard, zoals in Der Giftpilz. Bovendien schreef hij 
niet dat álle Joden min of meer over deze kenmerken beschikten, want 
8 procent van de Joden zag er volgens hem heel anders uit: de groep van 
Sefardiem, die in vroeger tijden via Afrika naar Spanje en Portugal wa-
ren gemigreerd. Zij hadden langwerpiger schedels dan de Asjkenaziem, 
een kenmerk dat volgens Ariëns Kappers bij de Sefardiem werd bena-
drukt doordat ze zich op het Iberisch Schiereiland hadden vermengd 
met mediterrane typen.4 Toch lijkt het op zijn minst opmerkelijk dat een 
gevierd neurowetenschapper – iemand dus die zich in principe bezig-
hield met de binnenkant van de schedel – zulke stellige en stereotyperen-
de uitspraken te berde bracht over de buitenkant.

Ariëns Kappers was bij de publicatie van zijn boek in 1934 al meer dan 
dertig jaar geïnteresseerd in de omvang van schedels en overige uiterlij-
ke kenmerken van ‘mensentypen’ – een vakgebied dat ook wel bekend-
staat als fysische antropologie of antropobiologie. In zijn uit 1946 stam-
mende memoires is te lezen dat hij als ambitieus student geneeskunde 
hand-en- spandiensten had verricht bij het internationale congres voor 
criminele antropologie, dat in september 1901 in Amsterdam was ge-
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houden. Op dit congres legde hij contact met de controversiële crimi-
noloog Cesare Lombroso (1835-1909), die meende dat criminelen te 
herkennen waren aan bepaalde fysieke eigenaardigheden: een hellend 
voorhoofd, doorlopende wenkbrauwen, grote oren, een asymmetrisch 
gezicht enzovoort. Blijkbaar maakte Ariëns Kappers een goede indruk, 
want de professor nodigde hem uit om eens bij hem in Turijn langs te ko-
men als hij in Italië was. Dat moment kwam sneller dan verwacht: twee 
maanden na het criminologencongres kreeg Ariëns Kappers een stage-
plaats bij het Zoölogisch Station in Napels. Op doorreis naar het zuiden 
had de talentvolle student niet alleen het voorrecht om in olie gebakken 
ansjovisjes bij Lombroso en zijn familie te nuttigen, ook mocht hij een 
college van hem bijwonen en kreeg hij een rondleiding door de psychi-
atrische afdeling van zijn kliniek. De professor toonde hem bij die gele-
genheid een patiënt die de kleinste schedel had die Ariëns Kappers ooit 
zou zien.5 Al met al geen slechte introductie tot de fysische antropologie.
 Maar ondanks de contacten met Lombroso specialiseerde Ariëns 
Kappers zich in de richting van het hersenonderzoek, een terrein waar-
op hij, als gezegd, al snel baanbrekende resultaten wist te behalen. Pas 
in 1929 werd zijn belangstelling voor de antropobiologie opnieuw aan-
gewakkerd. In dat jaar was hij namelijk aangesteld als gasthoogleraar 
hersenanatomie en histologie op de Amerikaanse universiteit van Bei-
roet (Libanon). Daar raakte Ariëns Kappers geïntrigeerd door de veel-
heid aan ‘rassen’ die hij onder de stadsbevolking en vooral ook onder 
zijn eigen studenten zag. Aangezien zijn onderwijstaken niet al te zwaar 
waren, besloot hij zijn extra tijd te gebruiken om gegevens te verzame-
len voor een studie naar de correlatie tussen schedelvorm en hersenty-
pe. Al snel lieten zijn metingen opvallende resultaten zien. Hij breidde 
daarom zijn onderzoek uit naar andere delen van het Midden-Oosten, 
waar andere volkeren woonden. Telkens als hij een nieuw ‘rastype’ on-
derzocht, stelde hij een student van hetzelfde type aan als (meet)assis-
tent en tolk. Zo verzamelde Ariëns Kappers gedurende zijn vakanties en 
weekends gedetailleerde data over de schedelmaten van onder anderen 
Arme niërs, Koerden, Perzen, Druzen, Irakezen, Egyptenaren, Pales-
tijnse Arabieren, Samaritanen, Turken, Tsjerkessen en Bulgaren. Maar 
er was één oorspronkelijk oosterse bevolkingsgroep die Ariëns Kappers 
tijdens zijn verblijf in het Midden-Oosten niet of nauwelijks had opge-
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meten: de Joden. Dat hoefde ook niet, aldus Ariëns Kappers, want thuis 
in Amsterdam woonden genoeg Joden om de meetresultaten aan te vul-
len. Zo zou hij ruim voldoende meetresultaten hebben om samen met 
een in bloedwaarden gespecialiseerde collega uit Beiroet, dr. Leland W. 
Parr, een volwaardige studie naar de fysische antropologie van het Mid-
den-Oosten te publiceren.
 Terug in Nederland nam hij in 1932 inderdaad contact op met zowel 
de Hoogduitse als de Portugees-Joodse gemeente. Beide kerkgemeen-
ten hielpen de beroemde geleerde welwillend met zijn onderzoek.6 Ze 
zorgden ervoor dat 233 Asjkenazische en 235 Sefardische lidmaten hun 
schedels lieten opmeten. Omdat dit natuurlijk een enorm karwei was – 
het ging om bijna 500 metingen – liet Ariëns Kappers zich dit keer as-
sisteren door maar liefst drie studenten: ten eerste door zijn neefje (en 
latere opvolger als directeur van het Centraal Instituut voor Hersenon-
derzoek) Hans Ariëns Kappers. Die had juist zijn kandidaatsexamen 
geneeskunde gehaald en stond op het punt om aan de slag te gaan als 
student-assistent op het Anatomisch-Embryologisch Laboratorium, 
gelegen pal naast het instituut van zijn oom op de Mauritskade.7 De 
tweede assistent was Willem Klein, de zoon van een Joodse huisarts uit 
de Oosterparkbuurt. Hij was in 1932 op aandringen van zijn vader net 
begonnen met zijn studie geneeskunde, maar zou later vanwege zijn uit-
zonderlijke rekencapaciteiten onder de artiestennamen ‘Willy Wortel’ 
en ‘Pascal, het Hollandse rekenwonder’ een internationaal bekende va-
riétéartiest worden.8 Klein hield zich bezig met het opmeten van de Asj-
kenazische schedels. Voor de opmeting van de Sefardische schedels trok 
Ariëns Kappers, geheel volgens zijn in het Midden-Oosten gehanteerde 
methode, een studente van Sefardische afkomst aan. Haar naam was El-
sa Jessurun d’Oliveira, de 20-jarige dochter van Eli d’Oliveira en Simcha 
Lopes Cardozo.
 Elsa d’Oliveira was de oogappel van haar vader. In tegenstelling tot 
haar oudere broer Jaap had ze altijd goed gepresteerd op school. Ze 
deelde met haar vader de belangstelling voor schrijven – ze zat in de re-
dactie van de schoolkrant op het Gemeentelijk Meisjeslyceum – en hij 
moedigde haar aan om te gaan studeren. Het is niet onwaarschijnlijk dat 
Eli voor zijn dochter de studentenbaan bij Ariëns Kappers regelde. Mo-
gelijk kende Eli hem, want beiden waren fanatieke drankbestrijders en 
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Eli’s kleinzoon Ulli (geboren in 1933) kan zich herinneren dat zijn opa 
hem eens bij een wandeling door de stad het imposante huis van de be-
roemde geleerde heeft aangewezen: na zijn huwelijk met de steenrijke 
weduwe Betty von Hunteln was Ariëns Kappers woonachtig in de reus-
achtige ‘Villa Betty’, gelegen tussen het Vondelpark en de Overtoom.9

 Elsa d’Oliveira heeft in latere interviews en gesprekken haar curieu-
ze studentenbaantje als schedelmeter nooit gememoreerd. Ze zal voor-
namelijk productionele taken hebben verricht. Toch werd ze in Ariëns 
Kappers’ memoires specifiek genoemd.10 Bovendien prijkt haar naam 
prominent in de uiteindelijke publicatie van Ariëns Kappers’ onderzoek, 
onder de grafiek die de meetresultaten van het schedelonderzoek naar de 
Amsterdamse Joden verbeeldde.11 Uit die grafiek blijkt dat het merendeel 
van de opgemeten Asjkenazische Joden een schedelindex12 van boven de 
80 had, wat duidt op een brede, ofwel brachycefale schedel. Het meren-
deel van de opgemeten Sefardische Joden bezat een index van 78: een 
middellange, ofwel mesocefale schedel. Hiermee was volgens Ariëns 
Kappers een duidelijk verschil tussen beide ‘rastypen’ aangetoond.
 Helemaal onproblematisch was de grafiek niet. Zowel de Asjkenazi-
sche als de Sefardische curve bevatte opmerkelijke schommelingen. 
Ariëns Kappers verklaarde deze door de ‘zuiverheid’ van de gemeten 
personen. Het was niet ondenkbaar, schreef de ge-
leerde, dat zich onder de grootouders van sommi-
ge Sefardiem ook Asjkenaziem bevonden (en an-
dersom);13 sinds de opheffing van het verbod om 
met leden van de andere Joodse gemeente te trou-
wen waren ‘gemengde’ huwelijken immers niets 
bijzonders meer. Om zijn bewering over de racia-
le verschillen tussen Portugese en Hoogduitse Jo-
den kracht bij te zetten voegde hij de verder onge-
fundeerde observatie toe dat de Asjkenaziem over 
het algemeen ook grotere neuzen en dikkere lippen 
hadden dan hun Sefardische geloofsgenoten – zie 
het openingscitaat van dit hoofdstuk.
 Ubbo Ariëns Kappers kon op dat moment niet 
bevroeden dat zeven jaar later juist deze stereoty-
perende alinea, in combinatie met de grafiek van 
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Elsa d’Oliveira’s meetresultaten, de wetenschappelijke grondslag zou 
vormen van een vernuftige theorie die erop was gericht de Portugese 
Joden in Nederland te behoeden voor deportatie naar de vernietigings-
kampen van de nazi’s.

Rassenkunde en stenografie

Het was allerminst opmerkelijk dat geleerden als Cesare Lombroso en 
Ubbo Ariëns Kappers gefixeerd waren op de grootte van schedels. De 
schedelmeting was namelijk het meest gehanteerde instrument van on-
derzoekers die actief waren op het gebied van de ‘rassenkunde’ – en dat 
waren er veel.
 Charles Darwin had met zijn On the Origin of Species (1859) de wereld 
laten kennismaken met de evolutietheorie. Hierin had hij fundamente-
le kritiek geleverd op de idee van de goddelijke schepping en een ver-
klaring gegeven voor de menselijke afstamming: die was bepaald door 
natuurlijke selectie, ofwel ‘survival of the fittest’. Darwins evolutiethe-
orie gaf veel antwoorden, maar leidde ook tot een heel scala aan nieuwe 
onderzoeksvragen. Zo had Darwin vastgesteld dat de evolutie kon ont-
staan door kleine veranderingen binnen de natuurlijke soorten, maar 
het was nog niet duidelijk hoe deze veranderingen zelf ontstonden en 
hoe ze in de toekomst zouden worden doorgegeven.14 Om de verander-
lijkheden binnen de mensheid in kaart te brengen, stortten wetenschap-
pers uit tal van disciplines – van de (fysische) antropologie, anatomie 
en biologie tot wetenschappen als de psychologie, geschiedenis, demo-
grafie, archeologie, etnografie, sociologie en filologie – zich vanaf het 
einde van de negentiende eeuw op veelal overkoepelende begrippen als 
‘ras’, ‘stam’, ‘volk’, ‘klasse’, ‘soort’ en ‘cultuur’.15 Deze wetenschappers 
meenden dat het mogelijk was om mens en maatschappij te bestuderen 
op dezelfde empirische manier waarop ook de natuur kon worden on-
derzocht. Zo zou het uiteindelijk mogelijk worden om écht iets te zeg-
gen over alle facetten – dus inclusief verleden, heden en toekomst – van 
het menselijk bestaan. In dat licht is het niet vreemd dat iemand als Ari-
ens Kappers zonder enig probleem laveerde tussen verschillende takken 
van wetenschap.
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 Om mensen net zo te kunnen classificeren als de natuur waarin ze 
leven, moesten er data komen. Veruit de populairste onderzoeksme-
thode was de schedelmeting, want algemeen werd aangenomen dat de 
schedelindex cruciale informatie over de verschillen tussen rassen be-
vatte – vorm en grootte van de schedel zouden betrekking hebben op de 
bouw en omvang van de hersenen, en daarmee op intellectuele capaci-
teiten en morele vermogens.16 Fysisch antropologen sloegen en masse 
aan het meten: eind negentiende eeuw waren van meer dan 1,5 miljoen 
volwassenen en 10 miljoen kinderen in Europa en de Verenigde Staten 
de lengte- en breedtematen van de schedel geregistreerd. Bovendien be-
gaven de onderzoekers zich met hun schedelpassers in de verste uithoe-
ken van de wereld, om daar gegevens over de meest ‘zuivere’ rassen te 
verkrijgen.17 Al dit schedelmeten leidde tot een voortdurende toestroom 
van rassenkundige publicaties met veelal zeer uiteenlopende conclusies. 
Sommige wetenschappers meenden Europeanen te kunnen opdelen in 
drie hoofdrassen: een teutoons (of nordisch), een alpine en een medi-
terraan ras.18 Anderen konden wel zes of zelfs twaalf hoofdrassen on-
derscheiden.19 En dan was er ook een groep onderzoekers die gedesil-
lusioneerd moest concluderen dat het als gevolg van migratie door de 
eeuwen heen niet meer mogelijk was om verschillende zuiver biologisch 
gedefinieerde rassen te ontwaren.20 Volgens hen waren zaken als taal, 
cultuur en religie belangrijker onderscheidingsfactoren dan fysieke ei-
genschappen. Wel bleven ook zij zich bedienen van veelal ongedefini-
eerde termen als ‘ras’, ‘volksaard’ en ‘bloedzuiverheid’ – termen die deel 
uitmaakten van het normale wetenschappelijke, vooroorlogse vertoog.21

 Binnen dat vertoog namen de Joden een aparte positie in: zij hadden 
natuurlijk geen eigen grondgebied en waren verspreid over de hele we-
reld. Konden zij ondanks hun vermenging met vele verschillende volke-
ren toch worden ondergebracht bij een apart (sub)ras? En was het mo-
gelijk om aan Joden bepaalde (karakter)eigenschappen toe te dichten?
 Er waren talloze fysisch antropologen die zich met de raciale eigen-
schappen van de Joden bezighielden. Net als over de kwestie van het 
aantal hoofdrassen binnen Europa bestond er over dit onderwerp geen 
enkele overeenstemming. Sterker nog: volgens de antropoloog Raphael 
Patai ‘is er zelden een onderwerp geweest waarover zo veel wetenschap-
pers zo veel verschillende meningen hebben geuit als dat van het Joodse 
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“ras”’.22 Sommige onderzoekers vonden dat er duidelijk sprake was van 
één Joods ras, andere onderscheidden twee of drie verschillende Joodse 
rassen of typen, en weer andere rassenkundigen waren van mening dat 
de Joden helemaal geen aparte raciale groep vormden.23 Een van de eer-
ste wetenschappers die zich in Nederland over dit probleem uitspraken 
was de Amsterdamse socioloog Sebald Rudolf Steinmetz, wiens Philo-
sophie des Krieges Eli d’Oliveira in 1908 nog had gefileerd.24 Vier jaar na-
dien gaf Steinmetz het boekje Kultuurwaarde en de toekomst der Joden 
uit, een bewerking van een redevoering die hij in Amsterdam had gehou-
den. Steinmetz wist niet goed wat hij met de Joden aan moest: ze spra-
ken verschillende talen, waren waarschijnlijk niet meer ‘rein van bloed’, 
hadden variabele schedelindexen en bestonden binnen Europa uit twee 
afdelingen: de Sefardiem en de Asjkenaziem. Toch was het volgens hem 
duidelijk dat er één ‘Joods type’ bestond: ‘convexe [= bolle] neus, leven-
dige blik, veelvuldigheid van erythrisme (rood haar) met krulhaar ver-
eend, dikke onderlip, platte borst, etc.’ En hoewel er ‘bloedmenging’ 
met andere rassen had plaatsgevonden, was toch het Joodse type onte-
genzeggelijk blijven bestaan.25 Steinmetz deed hier in feite precies het-
zelfde wat Ariëns Kappers tweeëntwintig jaar later zou doen: mager fei-
tenmateriaal aanvullen met ongefundeerde, maar algemeen aanvaarde 
stereotyperingen.
 Omdat er volgens Steinmetz zonder twijfel een Joods type bestond, 
zou het ook mogelijk moeten zijn om een Joods volkskarakter te onder-
scheiden. De bekende Duitse socioloog Werner Sombart had dat in zijn 
studie Die Juden und das Wirtschaftsleben (1911) ook gedaan.26 Die was 
ervan overtuigd dat de Joden verstandelijk-abstract, rationeel, prak-
tisch, energiek en beweeglijk van geest waren, al maakte hij bij dit laatste 
kenmerk de aantekening dat dat vooral Asjkenaziem betrof.27 Steinmetz 
maakte dit onderscheid niet, maar voor het overige was hij het groten-
deels met zijn Duitse collega eens.28 Hij voegde eraan toe dat deze eigen-
schappen extra waren ontwikkeld door de omstandigheden van de we-
reldgeschiedenis: tijdens het eeuwenlange harde bestaan in de diaspora 
hadden de Joden in het bijzonder deze eigenschappen uit hun volkska-
rakter nodig gehad om te overleven. Ze waren volgens Steinmetz als ge-
volg van strenge natuurlijke selectie tot ‘erfelijke eigenschappen van het 
ras’ verworden.29 Dat was natuurlijk positief. Toch zag Steinmetz de 



287

toekomst somber in: de ‘rastoekomst’ van de Joden werd bedreigd door 
gemengde huwelijken, culturele assimilatie en hun toenemende wel-
vaart. Er was eigenlijk maar één oplossing: alleen in een eigen, zelfstan-
dig land zouden de Joden hun volkskarakter en cultuurwaarde kunnen 
behouden.30 Het was in feite een klassiek zionistisch verhaal, en de Ne-
derlandsche Zionistische Studentenorganisatie – waar Steinmetz zijn 
voordracht had gehouden – beloonde hem met een luid applaus.31

 Steinmetz’ waardering voor de kwaliteiten van het Joodse volk kwam 
voort uit zijn geloof in een sociaaldarwinistisch vooruitgangsconcept. 
Tegelijkertijd meende hij dat ‘de beschaving’ contraselectief was: mo-
derne technologie en sociale ideeën (zoals filantropie) zorgden voor 
bescherming van de zwakkeren in de samenleving, waardoor natuur-
lijke selectie werd gefrustreerd. In het geval van de Joden stond hij dus 
de zionistische oplossing voor, maar meer in het algemeen pleitte Stein-
metz voor maatregelen tegen ‘minderwaardigen’ en bevordering van de 
vruchtbaarheid van ‘meerderwaardigen’. Daarmee was hij een van de 
weinige voorvechters van de eugenetica in Nederland.32 Steinmetz vond 
weinig steun: eugenetica werd in het conservatief-religieuze klimaat van 
voor de Tweede Wereldoorlog gezien als een modernisme dat volkomen 
in strijd was met de heersende seksuele moraal. Bovendien moesten sub-
sidies voor een eventueel eugenetisch programma van de overheid ko-
men, en die wilden de verschillende levensbeschouwelijke stromingen in 
het verzuilde Nederland nu juist het liefst zo klein mogelijk houden.33

 In landen als de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland waren er 
veel meer eugenetica-aanhangers. In tegenstelling tot Steinmetz had-
den zij vaak minder waardering voor de ‘rassenkundige’ kwaliteiten van 
Joden. Dergelijke wetenschappers gingen veelal uit van het denkbeeld 
dat er een duidelijke hiërarchie tussen verschillende mensenrassen be-
staat – een idee dat in het midden van de negentiende eeuw al door de 
Franse schrijver Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882) in zijn Essai sur 
l’inégalité des races humaines was geïntroduceerd.34 Ook de Duitse zoö-
loog en filosoof Ernst Haeckel (1834-1919) was een vroege popularisa-
tor van deze gedachte.35 Hij vond in Darwins evolutietheorie het bewijs 
van de raciale ongelijkheid van de mens: ‘De verschillen tussen de hoog-
ste en laagste mensensoort zijn groter dan die tussen de laagste men-
sen- en de hoogste diersoort’ was zijn bekende en vaak herhaalde uit-
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spraak.36 Haeckel werd rond de eeuwwisseling enorm veel gelezen; niet 
voor niets zag iemand als de jonge Eli d’Oliveira hem in 1904 samen met 
Darwin en Goethe als zijn grootste wetenschappelijke inspiratiebron.37 
Haeckel inspireerde ook Alfred Ploetz (1860-1940). Deze eugeneticus 
was de bedenker van de term ‘rassenhygiëne’: de Duitse versie van de 
eugenetica. Het stond voor Ploetz buiten kijf dat zijn eigen ras – dat 
hij ‘Nordisch’, ‘Germaans’ of ‘Arisch’ noemde – aan de top van de hië-
rarchie stond. In dezelfde richting dacht de antropoloog Otto Ammon 
(1860-1916). Deze land- en tijdgenoot van Ploetz beweerde dat de lang-
schedelige Germanen geboren aristocraten waren, terwijl breedschede-
lige rassen slechts geschikt zouden zijn voor land- en handenarbeid.38

 Aan het einde van de negentiende eeuw vergeleken deze rassenwe-
tenschappers de hoogwaardige Germanen vooral met laagontwikkel-
de Australische of Afrikaanse rastypen. Maar populistische (pseudo)-
wetenschappers als de tot Duitser genaturaliseerde Engelse schrijver 
Houston S. Chamberlain (1855-1927) en publicisten als Willibald Hen-
schen (1858-1947) en Theodor Fritsch (1852-1933) zetten in het begin 
van de twintigste eeuw steeds vaker het Germaanse ras af tegen het ‘in-
ferieure’ Joodse ras. Vanaf dat moment waren in Duitsland alle elemen-
ten voorhanden voor een op sociaaldarwinisme, rassenhygiëne en anti-
semitisme gebaseerde explosieve mix die langzaamaan zou leiden tot de 
rassenleer van de nazi’s.

Eli d’Oliveira moet goed op de hoogte zijn geweest van de alarmeren-
de ontwikkelingen in Duitsland. Van jongs af aan was zijn blik al op de 
oosterburen gericht. Die fascinatie was begonnen met het lezen van 
Goethe, maar daar bleef het niet bij. In zijn werk voor Het Getij verwees 
hij regelmatig naar Duitse schrijvers, en op de radio besprak hij meest-
al boeken van Duitse auteurs. Uit die besprekingen blijken grote liefde 
voor de Germaanse cultuur, maar ook grote zorgen over het klimaat dat 
in Duitsland ontstond: ‘Men kan gerust aannemen,’ schreef Eli in 1932, 
‘dat Goethe voor het Duitschland van thans niet veel meer zou hebben 
over gehad dan een schouderophalen, een ironischen glimlach, een koe-
le afwijzing. In het Duitsche volk toch leeft niets van zijn groote, prac-
tische idealen: humaniteit, Pan-Europa, vereering van het goddelijke in 
de natuur en de uitbeelding daarvan in het schoone beeld.’39
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 Ook de ontwikkelingen op ‘rassenkundig’ gebied in Duitsland volg-
de Eli op de voet. Zoals gezegd las hij op jonge leeftijd al de werken van 
Ernst Haeckel, en in zijn recensie van Querido’s Aron Laguna verwees 
hij naar allerhande Duitse en Oostenrijkse wetenschappers die onder-
zoek deden naar erfelijke belasting: bekende genetici als Gregor Mendel 
en Albert Reibmayr bijvoorbeeld, maar ook naar iemand als de excen-
trieke antropoloog Alfred Waldenburg (1873-1942).40 Deze laatste was 
op jonge leeftijd in Duitsland gepromoveerd op een onderzoek naar ras-
senkenmerken van Hallig-Friese en Joodse doven.41 Vervolgens had hij 
zich in Laren gevestigd, waar hij zich ontwikkelde tot een legendarisch 
figuur die met J.K. Rensburg streed om de grootste cultstatus binnen 
Gooise en Amsterdamse kunstenaarskringen. Waldenburg liep altijd in 
een witte jas en met een schedelpasser op zak om de schedels van voor-
bijgangers te meten. Opmerkelijk genoeg was hij in het bijzonder geïn-
teresseerd in de schedels van Portugese Joden. Het kan dan ook bijna 
niet anders dan dat hij de schedel van Eli d’Oliveira – die zich in dezelfde 
kringen ophield, bevriend was met Rensburg en bovendien enkele jaren 
in het Gooi woonde – eveneens tussen zijn passer heeft gelegd. Helaas 
heeft Waldenburg de resultaten van zijn veertig (!) jaar durend onder-
zoek nooit gepubliceerd.42

 Eli d’Oliveira las niet alleen over de ontwikkelingen in Duitsland en 
Oostenrijk. Toen hij begin jaren dertig in Wenen verbleef om de colleges 
van Alfred Adler bij te wonen, had hij ook met eigen ogen de populari-
teit van het wetenschappelijke en politieke antisemitisme kunnen waar-
nemen. En er was nog een andere gelegenheid waarbij Eli d’Oliveira in 
direct contact kwam met Duitse wetenschappers en instituties. In 1932 
– vlak voor Hitlers machtsovername dus – raakte hij namelijk betrokken 
bij de organisatie van een groot, internationaal stenografencongres.
 Hoewel zijn eigen kantoor de focus steeds meer van stenografie naar 
organisatie en advies had verlegd, en hij zichzelf steeds meer profileer-
de als psycholoog en pedagoog, was Eli zijn oude liefde altijd een goed 
hart blijven toedragen: hij was jarenlang voorzitter van het Nederlands 
Genootschap voor Stenografie ‘Groote’, en bij de zeventigste verjaardag 
van zijn stenografieleermeester in 1929 schreef hij een uitgebreide lof-
zang in het Algemeen Handelsblad.43 Zeker in combinatie met zijn werk-
zaamheden als organisatieadviseur was hij de aangewezen persoon om 
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het voortouw te nemen bij het beleggen van een meerdaagse conferentie.
 Al sinds 1887 werden om de twee à drie jaar dergelijke conferenties 
belegd. Door de Eerste Wereldoorlog stokte deze (korte) traditie, maar 
in 1920 werd de draad weer opgepakt – met één verschil: stenografen 
uit landen van de centrale Mogendheden kregen geen uitnodiging meer. 
Dat was heel gebruikelijk: ook in de in 1919 door de geallieerden opge-
richte, overkoepelende International Research Council was bijvoor-
beeld geen plaats voor de landen die de oorlog hadden verloren. Maar 
gerenommeerde wetenschappers als de sterrenkundige Kapteyn en de 
psycholoog Heymans vonden dat het neutraal gebleven Nederland als 
gidsland een rol moest spelen om de blokkade op te heffen; de weten-
schap was immers apolitiek, en bovendien was de Duitse invloed in de 
Nederlandse academie heel groot. Hoewel Kapteyn en Heymans veel 
werk voor de goede zaak verrichtten, zou het nog tot 1934 duren voordat 
ze eindelijk hun zin kregen.44

 Eli d’Oliveira zou eenzelfde soort rol als de Nederlandse hoogleraren 
vervullen, maar dan op het gebied van de stenografie: hij stond erop dat 
ook stenografen uit de Centrale Mogendheden op de conferentie wel-
kom zouden zijn. Gezien zijn op Duitsland gerichte blik, de populari-
teit van de stenografie aldaar en het voorbeeld van Heymans en Kap-
teyn was dat een begrijpelijk streven. Maar net als bij de International 
Research Council was het doel makkelijker uitgesproken dan bereikt. 
De stenografiewereld was namelijk verdeeld in aanhangers van aller-
lei verschillende systemen, die elkaar voortdurend beconcurreerden. 
Ook Duitsland was verdeeld. De meest invloedrijke Duitse stenograaf, 
dr. Fuchs uit Dresden, was een aanhanger van het ambtelijke Deutschen 
Kurzschrift. Hij leefde in hevige onmin met de aanhangers van de Nati-
onalstenografie en die van het systeem-Stolze-Schrey, dat enigszins met 
het systeem-Groote vergelijkbaar was. Om alle neuzen dezelfde kant op 
te krijgen, belegde Eli in de zomer van 1932 een kleine voorbereidings-
conferentie in Lausanne, waarbij de hoofdrolspelers uit de internatio-
nale stenografiewereld aanwezig waren.45 Helaas mislukte Eli’s opzet: 
de verschillende kampen kwamen niet nader tot elkaar, en tot overmaat 
van ramp kreeg Eli het aan de stok met dr. Fuchs. Het congres, dat in de 
zomer van 1933 zou plaatsvinden, moest worden uitgesteld.
 In het daaropvolgende jaar vond de machtsovername van Hitler 
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plaats. Het was een gebeurtenis die in alle geledingen van de Duitse 
maatschappij voelbaar was – en dus ook in de Duitse stenografiewereld. 
De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken stelde in het eerste jaar van 
het regime een nieuwe bond voor stenografen in, de ‘Deutschen Steno-
grafenschaft’. Haar Reichsleiter werd niet dr. Fuchs, maar het nsdap-lid 
Karl Lang.46 Voor Eli was de machtswisseling aanleiding om opnieuw 
contact te zoeken met de Duitsers; dit keer met succes. Karl Lang kwam 
in maart 1934 naar Amsterdam om met Eli d’Oliveira en zijn medeor-
ganisator (de onderwijsinspecteur Van den Ent) plannen te smeden.47 
Ze kwamen snel tot een overeenkomst: Duitsland zou als een norma-
le deelnemer participeren in het congres. Wel was het een voorwaarde 
dat alleen vaktechnische en wetenschappelijke zaken op het programma 
kwamen, ‘met volstrekte vermijding van discussies over politiek, natio-
naliteit, ras’.48 Ook spraken ze af dat de volgende internationale confe-
rentie in 1935 in Duitsland zou plaatsvinden.
 Het is belangrijk om te beseffen dat Eli d’Oliveira zowel vanwege zijn 
wetenschappelijke en literaire interesses als vanwege zijn persoonlijke 
contacten in Duitsland en Oostenrijk goed op de hoogte was van het an-
tisemitisme dat het nieuwe naziregime in woord en daad propageerde. 
Zijn geldingsdrang was zo sterk dat hij bij het organiseren van zijn con-
gres een pragmatische en zelfs opportunistische houding aannam ten 
opzichte van Hitler-Duitsland. Hij was verheugd dat hij er sinds de Eer-
ste Wereldoorlog als eerste in zou slagen een gemeenschappelijke steno-
grafenconferentie te organiseren. Als de aanwezige nsdap-stenogra-
fen maar niet over politieke kwesties zouden spreken, was er wat hem 
betreft geen enkel bezwaar tegen hun deelname.
 Vanaf het moment dat Duitsland binnenboord was, ging het snel. Eli 
formeerde een comité van aanbeveling met daarin onder anderen de mi-
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de burgemeesters 
van Amsterdam en Den Haag. Minder dan een halfjaar later, op 3 augus-
tus 1934, was de aftrap van het stenografencongres in het Amsterdam-
se Carlton Hotel. Ruim honderd deelnemers uit veertien verschillende 
Europese landen discussieerden drie dagen lang over de problemen en 
uitdagingen van hun vak. Tussendoor werden de congresgangers ge-
trakteerd op een boottocht door de Amsterdamse grachten en een voor-
stelling van Hollandse boerendansen bij het diner. Het was dus niet ver-



292

wonderlijk dat de vertegenwoordiger van het Duitse Reichsministerium 
für Unterricht und Volksbildung, dr. Kurt Dewischeit, in een slotrede 
Eli d’Oliveira hartelijk dankte voor de ‘wundervolle Stunden’ die de ste-
nografen in Amsterdam hadden beleefd.49 Evenmin was het verwonder-
lijk dat de inmiddels tot Reichsführer der Deutschen Stenografen benoem-
de Karl Lang zich in zijn congresverslag verheugde over het genoeglijke 
persoonlijke contact dat hij met voorzitter D’Oliveira had gehad.50

 En zo kon het ook gebeuren dat Eli d’Oliveira, van ‘zuiver’ Joodse af-
komst, op het omslag terechtkwam van de met een hakenkruis versierde 
Reichszeitung der Deutschen Stenografen, als middelpunt van een groeps-
foto met prominente deelnemers en organisatoren van het zo succes-
vol verlopen Amsterdamse stenografencongres.51 De Reichsführer der 
Deutschen Stenografen stond in zijn regenjas twee passen bij hem van-
daan.

Jaap d’Oliveira’s liefde voor fotografie en fotografe Gerda Leo

De Duitse contacten van Eli d’Oliveira zouden niet alleen van groot be-
lang zijn voor hemzelf, maar ook van cruciale invloed op het leven en de 
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carrière van zijn zoon Jaap. De jonge, moeilijk opvoedbare wildebras 
van weleer was aan het einde van de jaren twintig volwassen geworden.
 Uit de dagboeken van Jaaps moeder bleek al dat de relatie tussen de 
ouders en hun zoon vanaf het begin van zijn leven gecompliceerd lag. 
Sinds het gruwelijke ongeluk in Jaaps jeugd, waarbij hij een oog had ver-
loren, was die relatie er niet beter op geworden. In het bijzonder met zijn 
vader voerde hij een ‘duurzame oorlog’.52 Eli stond erop dat zijn kinde-
ren zich intellectueel zouden ontwikkelen, dat ze iets zouden gaan bete-
kenen in de maatschappij. Maar Jaap voldeed niet aan zijn verwachtin-
gen. Hij had een onstuimig karakter, las weinig en deed het niet goed op 
school. Niet dat hij niet intelligent was – integendeel –, maar hij interes-
seerde zich eenvoudigweg niet voor de reguliere vakken die op zijn drie-
jarige hbs werden onderwezen.
 Toch was er een discipline die wél zijn volle aandacht trok: de foto-
grafie. Het was misschien wel de meest onwaarschijnlijke beroepskeuze 
die hij als eenogige had kunnen maken. Maar die paste bij zijn karakter, 
want hij schrok er nooit voor terug om de strijd aan te gaan met op het 
eerste gezicht vaststaande feiten en omstandigheden. En bovendien: 
een fototoestel had, net als hijzelf, maar één lens. Het was dus voor Jaap 
mogelijk om zichzelf als een wandelend fototoestel te zien. Zo redene-
rend zou hij ook wel een goede fotograaf kunnen worden.53

 Na afronding van de driejarige hbs in 1924 besloot Jaap niet een theo-
retische studie te volgen – zoals zijn ambitieuze vader graag had gezien 
–, maar ging hij in de leer als assistent van portretfotograaf Johan Bick-
hoff. Zevenenvijftig jaar nadat Jaaps gelijknamige overgrootvader met 
een fotografiestandje op de Amsterdamse kermis uit alle macht had ge-
probeerd zichzelf en zijn familie te onderhouden, was er dus weer een 
D’Oliveira werkzaam in ditzelfde vak. En net als zijn voorvader hield 
Jaap de portretfotografie al snel weer voor gezien. Hij ergerde zich aan 
de geringe vakkennis van Bickhoff, die op inhoudelijke vragen door-
gaans antwoordde met een ontnuchterend ‘da’s lullen wat niks geeft’.54 
Er zat voor Jaap niets anders op dan zijn technische kennis voorname-
lijk uit boeken te halen, en na drie jaar assistentschap nam hij op 19-ja-
rige leeftijd ontslag. Hij vestigde zich als zelfstandig technisch en weten-
schappelijk fotograaf op het kantooradres van zijn vader.
 Het moet niet gemakkelijk zijn geweest om als beginnend fotograaf 
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met een slechte opleiding een eigen onderneming te starten. Daarbij 
kwam dat Jaap het zakelijk inzicht niet van zijn vader had overgenomen: 
hij kon totaal niet met geld omgaan. Hij kreeg weliswaar enkele op-
drachten – bijvoorbeeld van de architect J.F. Staal –, maar die leverden 
niet genoeg op om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Jaap was 
dus nog grotendeels afhankelijk van zijn vader. Hoewel die zelf tijdens 
het schrijven van Quasi-socialisten ook als jongvolwassene een periode 
op kosten van zijn ouders had geleefd, was Eli allesbehalve ingenomen 
met de manier waarop de carrière van zijn zoon zich ontwikkelde. Na 
twee jaar doormodderen besloot hij Jaap nog één kans te geven. Bij een 
kennis informeerde Eli wie de beste fotografiedocent van het land was.55 
Van Duitsland welteverstaan; voor Eli stond het buiten kijf dat je voor 
échte kwaliteit bij de oosterburen moest zijn. De kennis raadde hem Al-
bert Renger-Patzsch (1897-1966) in Essen aan. Deze fotograaf had in 
1928 het boek Die Welt ist schön gepubliceerd, een inmiddels klassiek, 
maar destijds controversieel foto-essay dat beeldsequenties van plan-
ten combineerde met die van kerken en industriële objecten. Met name 
door die laatste groep foto’s – in combinatie met de titel – had hij kritiek 
gekregen van linkse intellectuelen en kunstcritici: iemand als de filosoof 
Walter Benjamin vond dat Renger-Patzsch de industrialisatie van de 
Weimarrepubliek verheerlijkte.56 Maar aanhangers van de fotograaf za-
gen in zijn strakke, sobere werk een hoogtepunt van de fotografiestro-
ming binnen de Nieuwe Zakelijkheid.
 Met de hem kenmerkende voortvarendheid nam Eli contact op met 
de bekende fotograaf. Die kon wel een extra assistent in zijn studio ge-
bruiken, als hij tenminste niet voor kost en inwoning hoefde op te draai-
en.57 Omdat Eli besefte dat Renger-Patzsch van een wel heel ander kali-
ber was dan Jaaps eerste leermeester Bickhoff, besloot hij nog eenmaal 
zijn hand over zijn hart te halen en de opleiding van zijn zoon te finan-
cieren. Deze geste zou voor de carrière van Jaap d’Oliveira van beslis-
sende invloed blijken. Van de Duitse meester leerde hij op een nieuwe 
manier te kijken naar de objecten die hij fotografeerde, en om ze zon-
der opsmuk vast te leggen. ‘Het geheim van een goede foto – een die als 
een visueel kunststuk artistieke kwaliteiten herbergt – is gelegen in haar 
realisme.’58 Dat was het motto van Renger-Patzsch, en dat was ook de 
stijl die Jaap aansprak. Het betekende overigens niet dat Jaap de stijl van 



295

zijn leermeester volledig kopieerde: hij vond dat de foto’s van Renger-
Patzsch vaak te zacht van toon waren. Jaap zelf hield, misschien wel in 
lijn met zijn karakter, van meer contrastrijke foto’s. De beide fotografen 
konden het goed met elkaar vinden, maar over dit technische punt zou-
den ze het nooit eens worden.59

 Niet alleen voor Jaaps carrière zou de actie van Eli van beslissende be-
tekenis zijn. Vanaf de eerste dag dat Jaap over de drempel van Renger-
Patzsch’ studio stapte, in het najaar van 1929, zou ook zijn liefdesleven 
voorgoed veranderen. Hij ontmoette er namelijk de één jaar jongere fo-
tografe Gerda Leo, die in dezelfde periode begon met een stage bij de 
bekende fotograaf. Er zullen weinig mensen zijn geweest die zoveel van 
hem verschilden als deze schuchtere Duitse collega-stagiaire: ze kwam 
niet alleen uit een ander land, ook haar afkomst, opleiding en karakter 
waren tegengesteld aan die van Jaap. En toch – of misschien juist wel 
daarom – viel hij als een blok voor haar.
 Ze mocht nog jong wezen, op het moment van de ontmoeting met 
Jaap had Gerda Leo al het nodige meegemaakt. Ze was opgegroeid in 
een welgesteld burgergezin in Hagen (Noordrijn-Westfalen). Haar ou-
ders waren gemengd gehuwd: moeder Margarethe was afkomstig uit 
een lutherse fabrikantenfamilie, vader Julius was een Joodse advocaat-
notaris. Hun huwelijk was niet vanzelfsprekend geweest: hoewel het in 
Duitsland vaker dan in Nederland voorkwam dat Joden met christelijke 
partners trouwden, werden er voornamelijk partners binnen de eigen 
levensbeschouwelijke kring gezocht.60 Het is dan ook niet verrassend 
dat de ouders van Margarethe aanvankelijk niet hadden ingestemd met 
het voorgenomen huwelijk; officieel vanwege de vijftien jaar leeftijds-
verschil tussen beiden, maar in de omvangrijke memoires van Marga-
rethe staat fijntjes vermeld dat haar ouders enigszins ‘antisemitisch ge-
sinnt’ waren.61 Omdat de ouders na enkele weken doorkregen dat hun 
verzet hopeloos was, stemden ze echter alsnog toe. Margarethe en Ju-
lius kregen naast Gerda nog twee dochters: Elsbet (1910) en Waltraut 
(1916), die in de lutherse traditie werden opgevoed. De toekomst zag er 
zonnig uit voor het gezin Leo, zeker toen vader Julius in 1912 door kei-
zer Wilhelm ii tot rechter werd benoemd.62 Hij was nu een echte nota-
bele, die in het bestuur zat van verschillende natuurclubs, op gemeen-
telijk niveau actief was in de conservatief-liberale Volkspartei en in zijn 
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vrije tijd graag mooie landschappen fotografeerde.
 Maar in het begin van de jaren twintig ging het met de gezondheid van 
vader Julius snel achteruit. In 1922 overleed hij. Moeder Margarethe was 
op 35-jarige leeftijd weduwe, haar jonge kinderen vaderloos. Toch zou 
Julius postuum van grote invloed blijken op zijn oudste dochter. Gerda 
erfde namelijk zijn fototoestel63 – en zijn liefde voor de natuur. Net als 
haar vader trok ze eropuit om de omgeving te verkennen, met name die 
van Halle an der Saale (Saksen-Anhalt), de stad waar haar moeder oor-
spronkelijk vandaan kwam en waarnaar zij met haar gezin was terugge-
keerd.
 Halle an der Saale herbergde in de jaren twintig een vooruitstrevende 
en hoog aangeschreven kunstacademie, genaamd Burg Giebichenstein. 
De invloed van het Bauhaus – de legendarische kunstopleiding, die van-
af 1925 slechts veertig kilometer van Halle was gevestigd – was er goed 
merkbaar. Niet verwonderlijk oefende Burg Giebichenstein een grote 
aantrekkingskracht uit op Gerda. Ze begon er op 17-jarige leeftijd schil-
der- en emailleerklassen te volgen, maar na enkele jaren richtte ze zich 
volledig op de fotografie. Ze kreeg les van de Zwitserse fotograaf Hans 
Finsler, die samen met Albert Renger-Patzsch een van de bekendste re-
presentanten van de Nieuwe Zakelijkheid in de fotografie was. Al snel 
gold ze als een van de grootste talenten van haar lichting.64 De foto’s die 
Gerda in deze periode maakte laten zien waarom: ze zijn fris, elegant en 
tijdloos. Niet voor niets zouden verscheidene fotomusea Gerda’s werk 
uit haar studententijd later nog tentoonstellen.65

 Bij Finsler was Gerda in haar element. Wel kreeg ze in haar persoon-
lijke leven een tegenslag te verwerken. Ze had zich verloofd, maar de 
ouders van haar verloofde gaven geen toestemming voor het huwelijk 
– naar verluidt vanwege haar Joodse achternaam.66 Ze maakte dus het-
zelfde mee als wat haar moeder had meegemaakt, alleen was zij nu de-
gene die – ondanks haar lutherse religie – als ‘Jodin’ werd gezien. In ver-
gelijking met twintig jaar eerder was het antisemitisme in de Duitse 
samenleving bovendien veel wijderverbreid. Anders dan in het geval van 
haar moeder gaven de ouders van Gerda’s verloofde niet toe.
 In 1929 verliet Gerda de kunstacademie voor een – door haar moeder 
geregeld – assistentschap bij Albert Renger-Patzsch in Essen, wiens Die 
Welt ist schön ze bewonderde. Omdat de fotograaf onder de indruk was 
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van haar foto’s, hoefde Gerda geen pension te betalen.67 Maar het as-
sistentschap liep uit op een teleurstelling. De persoon Renger-Patzsch 
was anders dan Gerda op grond van zijn subtiele foto’s had verwacht; 
de fotograaf was nogal bot in de omgang, en de schuchtere, fijnzinni-
ge Gerda kon hem moeilijk tegengas bieden. Omgekeerd wist Renger-
Patzsch niet goed wat hij met Gerda moest beginnen. Omdat hij al veel 
hulp kreeg van Jaap d’Oliveira, wiens vader bovendien voor zijn pension 
betaalde, gaf de fotograaf Gerda te kennen dat hij niet met haar verder 
wilde.68 Binnen enkele weken was ze dus weer terug in Halle, waar ze 
een jaar later de persoonlijk assistente van Finsler werd.
 Die paar weken in Essen waren wel voldoende geweest om Jaap 
d’Oliveira het hoofd op hol te brengen. Net als Renger-Patzsch kan hij 
onmogelijk een verfijnde man worden genoemd – integendeel, hij zocht 
confrontaties op, gaf moeiteloos ongezouten kritiek en was grof in de 
mond. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Gerda weinig van hem 
moest hebben. Maar Jaap – misschien wel uitgedaagd door Gerda’s ge-
brek aan belangstelling – was niet van plan los te laten. In de woorden 
van zijn zoon Ulli: ‘Vanaf het moment dat hij Gerda ontmoette stond 
zijn leven feitelijk in het teken van het streven om haar te krijgen.’69 Na-
dat Gerda weer naar Halle was teruggekeerd bleef hij contact met haar 
zoeken, en in een poging haar voor zich te winnen kwam hij zelfs met 
Kerstmis bij haar familie langs – zonder resultaat.70

 Een grote stap in de richting van zijn doel zette Jaap een jaar later. 
Of beter gezegd: Gerda zette de stap, want ze gaf uiteindelijk toe aan 
de voortdurende avances van Jaap en verloofde zich met hem. Volgens 
de familieoverlevering sloeg ze daarmee de raad van Jaaps vader in de 
wind; Eli zou Gerda met klem hebben afgeraden om zich met een niets-
nut als zijn zoon in de echt te verbinden. Op 24 september 1932 was het 
zover: Jaap trouwde in Halle met de vrouw die hij aanbad. De aanhou-
der had gewonnen. Het huwelijk betekende voor de Nederlandse familie 
van Jaap opnieuw een mogelijkheid om het politieke klimaat in Duits-
land met eigen ogen en oren waar te nemen.
 Het is niet zeker of dit – in elk geval voor Joden – ongure klimaat mee-
speelde in de keuze van het jonge echtpaar om naar Nederland te ver-
huizen. Waarschijnlijk is het wel; Gerda’s politiek geëngageerde moe-
der Margarethe vond het geruststellend dat haar dochter in deze tijden 
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naar het buitenland zou gaan.71 Maar er waren ook andere redenen: 
Jaaps opleiding bij Renger-Patzsch was afgerond, evenals een aanvul-
lende opleiding bij de architectuurfotograaf Hugo Schmölz in Keulen. 
Daar had Jaap de Duitse fotograaf Hans Spies leren kennen, met wie 
hij besloot een bureau te beginnen.72 Blijkbaar vond ook Spies het geen 
probleem om in deze politieke omstandigheden zijn vaderland te verla-
ten, want D’Oliveira en Spies vestigden zich met hun beider vrouwen op 
de Kromme Mijdrechtstraat 13, midden in de Amsterdamse Rivieren-
buurt. Dat was ook meteen het kantooradres.
 Jaap leek weinig meer op de fotograaf die drie jaar tevoren Nederland 
had verlaten. Renger-Patzsch had hem fundamentele zaken over de ar-
tisticiteit van het fotograferen bijgebracht, en van Hugo Schmölz had 
hij geleerd hoe hij architectuurfotografie moest aanpakken. Met een op-
leiding van zulke beroemde fotografen op zak moesten de opdrachten 
wel binnenstromen. Maar ook de arbeidsmarkt in Nederland leek wei-
nig meer op die van de jaren twintig. De beurskrach in New York had 
een wereldwijde economische crisis veroorzaakt, die langzaam maar 
zeker ook in Nederland begon door te dringen. D’Oliveira en Spies kre-
gen weliswaar af en toe opdrachten van warenhuis Metz & Co, maar 
daar bleef het grotendeels bij. Dat was vooral te wijten aan Jaap: van 
Renger-Patzsch had hij geleerd om alleen opdrachten aan te nemen die 
hij zelf interessant vond.73 Het was een methode die in economisch zwa-
re tijden niet het meest voor de hand lag, en ook wrevel wekte: bij Ger-
da, die zelf niet meer actief fotografeerde maar hand-en-spandiensten 
verrichtte voor het kantoor van haar man, én bij de ambitieuzere Hans 
Spies. Na krap twee jaar zegde Jaaps compagnon de samenwerking dan 
ook op. Jaap stond er weer alleen voor.
 De financiële situatie werd in 1933 voor Jaap en Gerda nog nijpender 
met de geboorte van hun eerste kind: Hans Ulrich (Ulli). Voor Jaap bete-
kende hij een bron van geluk, maar ook een extra mond om te voeden. In 
1935, op het hoogtepunt van de crisis, kwam er nog een zoon bij: Maar-
ten. Op dat moment waren volgens de officiële cijfers 500.000 Neder-
landers werkloos – bijna een kwart van de beroepsbevolking. Het is de 
vraag of Jaap als zelfstandig ondernemer was meegeteld, maar wat zijn 
geringe inkomsten betreft was er weinig verschil met het leger werklo-
zen. Hij en zijn gezin waren duidelijk aan het verpauperen.
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 In de politiek was inmiddels een beweging opgekomen die zich het 
lot van gefrustreerde, door de crisis getroffen middenstanders aantrok: 
de autoritaire en antiparlementaire Nationaal-Socialistische Beweging 
(nsb) van voormalig waterstaatkundig ingenieur Anton Mussert. Een 
fascistische koers, uitgezet door een sterke leider en gestoeld op een 
corporatieve sociaaleconomische ordening – dat was de nieuwe poli-
tiek die hij voorstond. Hij fulmineerde tegen de gevestigde partijen, die 
geen duidelijke keuzes durfden te maken om uit de crisis te komen. Fas-
cistische voorbeelden uit het buitenland – Mussolini in Italië en Hitler 
in Duitsland – lieten zien dat het ook anders kon, en dat er rigoureuze 
maatregelen nodig waren. Zij hadden inmiddels bewezen dat dergelijke 
denkbeelden grote aantrekkingskracht op de massa konden uitoefenen.
 Ook Jaap d’Oliveira liet zich – weliswaar gedurende een korte peri-
ode – waarschijnlijk door de retoriek van de nsb imponeren. Met de 
kennis van nu klinkt dat natuurlijk merkwaardig. Jaap was en bleef van 
Joodse afkomst, en in Duitsland had hij met eigen ogen kunnen zien hoe 
de nationaalsocialisten de Joden bestempelden als paria’s die vernietigd 
moesten worden. Hij kan daar onmogelijk een goed woord voor over 
hebben gehad. Toch heeft hij zich waarschijnlijk tussen 1933 en 1935 bij 
het Nederlandse equivalent van de nsdap aangesloten. Niet dat hij zich 
als een actief lid gedroeg – het zwarte nsb-hemd in zijn kledingkast 
heeft hij nooit uit het cellofaan gehaald74 –, maar toch.
 Een belangrijke verklaring voor zijn aanmelding ligt in het feit dat de 
nsb in haar beginperiode nog niet onverdeeld antisemitisch was. An-
ders dan Adolf Hitler was Mussert geen virulente antisemiet, maar ten 
aanzien van Joden een pragmatisch politicus. Volgens historici Robin 
te Slaa en Edwin Klijn wilde hij de nsb profileren als een ‘fatsoenlijke 
beweging’ – een felle antisemitische retoriek paste daar (voorlopig) niet 
bij. Integendeel, hij had zelfs in april 1933 in een ingezonden brief in het 
nsb-weekblad Volk en Vaderland de ‘categorie van Nederlandsche Joden 
[...], die Nederlandsch voelt, denkt en in wezen Nederlandsch is’ aange-
moedigd om lid te worden van de nsb.75 Of om lid te blijven, want op dat 
moment waren er naar eigen schatting ongeveer twintig Joodse leden.76

 Anders dan zijn vader had Jaap d’Oliveira nooit blijk gegeven van eni-
ge politieke interesse of betrokkenheid. Waarschijnlijk kon hij het poli-
tieke speelveld van die tijd niet goed overzien. Teleurgesteld in zijn kan-
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sen op de arbeidsmarkt en bezorgd over de erbarmelijke economische 
situatie van zijn huishouden moet hij zich in een vlaag van recalcitrantie 
– een eigenschap die hem niet vreemd was – bij de nationaalsocialisti-
sche beweging hebben aangemeld. ‘Hij was rijp om gerekruteerd te wor-
den,’ zegt zijn zoon Ulli.77 Dat is ietwat overdreven, want vanwege Jaaps 
afkomst was zijn stap wel degelijk opmerkelijk; er zouden nooit meer 
dan enkele tientallen Joden lid van de nsb worden. Voor het overige pas-
te hij wel precies in het plaatje: een wispelturige, door de crisis zwaar 
getroffen middenstander zonder veel politieke basiskennis. Maar zoals 
gezegd zou het geen langdurige verbintenis worden: hij werd al snel de 
beweging uit gepraat door Gerda, die politiek geëngageerder was dan 
haar echtgenoot en niets van de nationaalsocialisten moest hebben.78

 Hoewel Gerda in Nederland woonde, had ze nog steeds veel contact 
met haar familie in haar vaderland. Ze schreven veel brieven. En in de 
zomer van 1936 ging ze voor één keer terug, toen ze Ulli en Maarten 
meenam voor een zomervakantie in Duitsland. De eerste dagen van au-
gustus verbleef Gerda in Halle, om haar familie en oude vrienden van 
de kunstacademie terug te zien. Zij moeten Gerda hebben verteld over 
de implicaties van de in 1935 in werking getreden Neurenberger rassen-
wetten, die onder andere alle seksuele relaties van Joden met niet-Jood-
se Duitsers verboden. De week erna reisden ze door naar Berlijn, waar 
een vriendin van Gerda sinds haar huwelijk met een diplomaat woonde. 
Het kan niet anders dan dat dit uitstapje grote indruk op Gerda heeft 
gemaakt: in Berlijn werden namelijk precies op dat moment de Olympi-
sche Zomerspelen gehouden. Hitler zag deze spelen als een uitgelezen 
mogelijkheid om de rest van de wereld de successen van het Derde Rijk 
te tonen en liet de propagandamachine op volle toeren draaien. Het re-
sultaat was een aaneenschakeling van machtsvertoon, Führerverering 
en verheerlijking van het arische ideaalbeeld. Niet bepaald een prettige 
omgeving om als vrouw met een Joodse vader en een Joodse echtgenoot 
in rond te lopen. En toen Gerda en de kinderen uiteindelijk op de eind-
bestemming van de vakantie aankwamen – Koserow, een badplaatsje 
aan de Oostzee, waar Gerda’s moeder Margarethe een huisje had ge-
huurd –, stond bij de ingang van het vakantiepark een groot bord met 
daarop de tekst: Juden nicht erwünscht.79 Volgens de memoires van moe-
der Margarethe was Gerda zeer geschokt en was het fijn dat ze het bord 
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alleen bij aankomst en vertrek hoefden te passeren. De drie tussenlig-
gende weken hadden ze gelukkig heel mooi weer gehad.80

 Gerda’s zomervakantie van 1936 was, ondanks de confrontatie met de 
praktijk van het nationaalsocialisme in Duitsland, een welkome onder-
breking van het dagelijkse leven in Nederland. Dat was namelijk niet al-
tijd aangenaam – integendeel. De financiële situatie bleef lastig, en het 
huwelijk tussen Jaap en Gerda zou nooit goed worden. Jaap was en bleef 
een ingewikkeld persoon, die frustraties over de slechte omstandighe-
den regelmatig botvierde op zijn gezin. ‘Huiselijk geweld werd niet ge-
schuwd,’ zegt Ulli d’Oliveira, terugblikkend op zijn jeugd. ‘Er was vaak 
ruzie. Meestal met publiek erbij, want juist als er (eet)gasten waren – en 
dat was vaak het geval –, vochten mijn ouders de grootste conflicten uit.’81

Jeugd en studietijd van Elsa d’Oliveira

Hoe anders zag het leven eruit van de dochter van Eli d’Oliveira en Sim-
cha Lopes Cardozo. Elsa d’Oliveira – vierenhalf jaar jonger dan Jaap – 
was de tegenpool van haar broer: sociaal, beschaafd, leergierig. Ze was 
vijf jaar oud toen haar ouders in 1919 Hilversum verruilden voor Am-
sterdam-Zuid, waar ze op de openbare lagere Roemer Visscherschool 
haar eerste onderwijs kreeg.
 Toen Elsa in de zesde klas zat, begon ze met drie vriendinnen een 
krantje, Klimop genaamd. Het stond vol met raadsels, moppen en ver-
haaltjes. Els(je) was hoofdredacteur, het redactieadres was haar ouder-
lijk huis en de keurige typografie werd verzorgd door D’Oliveira’s Ste-
nografenbureau. In het inleidend woord schreven de kinderen dat het 
blad helemaal hun eigen werk was, ‘al komt er een beetje leiding van een 
volwassene bij’.82 Deze volwassene schreef bovendien gastbijdragen in 
de vorm van ‘brieven van ome Kees’, een man op leeftijd die ‘veel van 
de wereld heeft gezien en ook in Amsterdam graag uit zijn oogen kijkt’. 
Zijn eerste brief ging over een ‘neger’, die aan een keurige jongen uit een 
nette familie vroeg waar het ‘Fondelparrk’ was. De jongen antwoordde: 
‘Zeg, smerige nikker, je mag je gezicht wel eens laten oppoetsen’ – een 
uitspraak die de auteur van de brief liet volgen door een droge consta-
tering: ‘Ome Kees zag, dat de neger er nu volkomen van doordrongen 
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was, dat hij zich in een beschaafd land bevond.’ In het vervolg nam ome 
Kees de buitenlander mee naar het Vondelpark en hielp hem aan werk. 
Uiteindelijk kwam hij aan bij de moraal van het verhaal: hij hoopte ‘dat 
de Amsterdamsche kinderen op den duur zullen leeren, dat men welwil-
lend behoort te zijn tegenover een vreemdeling, en zeer in het byzonder 
tegen een vreemdeling met een gekleurde huid, want die heeft toch al 
genoeg te verduren’.83 Te oordelen naar de stijl – bijvoorbeeld het fone-
tisch uitgeschreven dialect van de vreemdeling – en het didactische ka-
rakter van de brieven is het niet gewaagd te veronderstellen wie de au-
teur was.
 Zoals al vermeld had Eli d’Oliveira een innige band met zijn doch-
ter. Hij nam haar regelmatig mee naar gemeenteraads- en Provinciale 
Statenvergaderingen die hij moest stenograferen.84 Het is duidelijk dat 
hij op haar zijn liefde voor lezen en schrijven probeerde over te bren-
gen, en er was hem veel aan gelegen zijn dochter een goede opvoeding 
te geven. Toevallig opende precies in het jaar dat Elsa de lagere school 
verliet het Gemeentelijk Meisjeslyceum zijn deuren. Deze school aan de 
Reijnier Vinkeleskade, onderdeel van het ambitieuze plan Zuid van ar-
chitect H.P. Berlage, was het gevolg van een nieuwe ontwikkeling: het 
werd steeds algemener geaccepteerd dat een studie aan de universiteit 
niet alleen was voorbehouden aan jongens. Maar dan moesten meisjes 
wel een goede vooropleiding krijgen. Omdat de bestaande gemengde 
scholen weinig rekening hielden met specifieke wensen van vrouwelij-
ke leerlingen, was de wens opgekomen een middelbare school uitslui-
tend voor meisjes op te richten, een school die de hbs en het gymnasium 
combineerde. De wethouder van Onderwijs, Eduard Polak – de oudere 
broer van Henri Polak en ook wel ‘de scholenbouwer van Amsterdam’ 
genoemd85 –, zette zich in voor de totstandkoming van het lyceum. Bij 
de opening in september 1926 noemde de rectrix het ‘een mijlpaal in de 
geschiedenis van het onderwijs voor meisjes’.86

 Het niveau van het onderwijs was hoog, de docenten aansprekend: 
als leraar wiskunde werd bijvoorbeeld de Nederlands kampioen scha-
ken Max Euwe aangetrokken. Het was dan ook niet verwonderlijk dat 
Eli d’Oliveira zijn goed lerende dochter naar deze school stuurde, die 
bovendien in de buurt lag. Elsa zelf vond de keuze van de nieuwe school 
aanvankelijk een minder goed idee: ze kwam van een gemengde lagere 
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school en was gewend aan jongens in de klas. Maar uiteindelijk had ze 
er een ‘heerlijke tijd’.87 Ze had niet alleen veel vriendinnen, ze genoot 
ook van de vakken die ze op school volgde. Het stond voor haar al snel 
vast dat ze na de middelbare school wilde studeren. Over de studiekeu-
ze hoefde ze niet lang na te denken: geneeskunde. Haar wetenschappe-
lijke interesse en haar sociale kant kwamen hierin samen. In 1932 was 
het zover: voor het eerst in de geschiedenis schreef een lid van de fami-
lie D’Oliveira zich als voltijdstudent in aan een universiteit, de Univer-
siteit van Amsterdam. Ze kon gewoon thuis blijven wonen. Dat wil zeg-
gen, bij haar moeder Simcha, want na de scheiding tussen Eli en zijn 
eerste vrouw in 1929 was Elsa bij haar gebleven. Deze nieuwe woon-
situatie bracht af en toe moeilijkheden met zich mee: Simcha klaagde 
veel over haar ex-echtgenoot, terwijl Elsa met hem en zijn nieuwe vrouw 
juist goed kon opschieten.88 Het was een van de weinige vlekjes op een 
verder onbezorgde jeugd.
 Elsa’s studententijd zette zich op dezelfde kalme voet voort als haar 
schoolperiode. Haar studieresultaten waren goed, en als assistente van 
professor Ariëns Kappers had ze de mogelijkheid om iets bij te ver-
dienen. Ze sloot zich aan bij Unitas, een algemene, gemengde studen-
tenvereniging, die zich in 1911 had afgesplitst van het corps. Ze voelde 
zich er thuis. In tegenstelling tot de elitaire Amsterdamsche Vrouwe-
lijke Studenten Vereeniging – ‘Dat was niet voor mijn bek,’ zou ze la-
ter verklaren89 – waren hiervan ook studenten lid die niet tot de hoog-
ste rangen en standen van de Nederlandse samenleving behoorden. Elsa 
maakte veel nieuwe vriendinnen, met wie ze studeerde en eropuit trok. 
In de zomer van 1933 ondernam ze bijvoorbeeld samen met een vrien-
din een voettocht door de Eifel. Ze was in 1932 al eens bij haar broers 
huwelijk in Duitsland geweest, maar nu was Hitler er aan de macht. De 
talrijke nazivlaggen maakten indruk op haar. Toch geloofde Elsa niet 
dat het nationaalsocialisme ook naar Nederland zou komen. Die gerust-
stellende overtuiging was niet gebaseerd op een doorwrochte politieke 
analyse van de omstandigheden – anders dan haar vader en net als haar 
broer was ze niet erg in politiek geïnteresseerd –, maar op het vage ge-
voel dat Duitsers ‘docieler’ waren dan Nederlanders. Het nationaalsoci-
alisme zou in haar vaderland nooit kans van slagen hebben, dacht ze.90 
Ze hield zich dus niet veel met de ontwikkelingen op het wereldtoneel 
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bezig, maar concentreerde zich op haar studie. Die verliep voorspoedig: 
in 1939 studeerde ze af, waarna ze een baan kreeg als assistent-arts en 
promovenda in het Wilhelmina Gasthuis.

In hoeverre waren de kinderen van Eli d’Oliveira en Simcha Lopes Car-
dozo nog ‘Joods’ te noemen? Het antwoord op deze vraag is niet inge-
wikkeld: heel weinig. Jaap en Elsa groeiden op in een gezin waarin vrij-
wel elke verbinding met het Jodendom was verbroken. Veelzeggend is 
een anekdote die Elsa later vertelde over het moment waarop ze in de 
gaten kreeg dat ze op een bepaalde manier verschilde van de andere kin-
deren in haar lagereschoolklas. De onderwijzer had toen tegen haar 
gezegd dat ze ‘Israëlitisch’ was. Elsa wist niet wat dat inhield en vroeg 
het bij thuiskomst aan haar vader Eli. Die was woedend op de leraar en 
veegde hem de volgende dag de mantel uit.91 Eli was er blijkbaar erg alert 
op dat zijn kinderen niet als ‘anders’ werden gezien – de Joodse achter-
grond van hun familie was een onderwerp dat vermeden diende te wor-
den.
 Elsa ging naar openbare scholen, hield geen Joodse gebruiken in 
stand en had over het algemeen niet-Joodse vrienden en kennissen. Ze 
dacht weinig na over het geloof en de afstamming van haar voorouders; 
ze leefde in het heden. Wel kwam heel af en toe het besef van haar ach-
tergrond naar boven, bijvoorbeeld toen een schoolvriendin een opmer-
king maakte over ‘voddenjoden’. Een dergelijke antisemitische opmer-
king maakte haar ‘nijdig’, en ze voelde het als een plicht er iets van te 
zeggen.92 Maar zoiets kwam slechts heel sporadisch voor. In vooroor-
logs Nederland was het moeilijk om meer geseculariseerd te zijn dan El-
sa d’Oliveira.
 Jaaps Joodse identiteit verschilde weinig van die van zijn zus. Hij was 
weliswaar besneden bij zijn geboorte, maar verder had ook hij geen en-
kele voeling met Joodse gebruiken of rituelen. Dat hij verliefd werd op 
een half-Joodse vrouw was puur toeval geweest. Ook Gerda had overi-
gens geen binding met de achtergrond van haar vroeg overleden Jood-
se vader. Sterker nog: in tegenstelling tot haar volstrekt areligieuze 
man was ze praktiserend evangelisch-luthers, de religie van haar moe-
der. Ze stond er daarom ook op haar kinderen te dopen in de Oude Lu-
therse Kerk op het Spui. Voor het eerst sinds 1677 – het jaar dat Moseh 
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d’Oliveira zich in Amsterdam vestigde – werd een van zijn mannelijke 
nakomelingen dus niet besneden, maar in een christelijke kerkgemeen-
te opgenomen. Jaap had er geen probleem mee. Als zijn vrouw aan hun 
kinderen Ulli, Maarten en de in 1938 geboren Friederike iets van het 
christendom wilde meegeven door middel van de doop en kerkbezoek 
op zondag, dan moest zij dat vooral zelf weten. Als hij er maar buiten 
bleef.
 Het is niet bekend hoe Eli tegen de doop van zijn kleinkinderen aan-
keek. Waarschijnlijk heeft hij zich er niet sterk tegen verzet. Hoewel zijn 
achtergrond veel sterker dan die van Jaap en Elsa was geworteld in de 
Joodse traditie, had hij uiteindelijk alle banden met het Jodendom ver-
broken. In dat opzicht verschilde hij weinig van zijn kinderen. Maar 
vanwege zijn politieke interesse en zijn op Duitsland gerichte blik had 
hij wel veel beter in de gaten dat hun Joodse afkomst in de nabije toe-
komst voor grote problemen zou kunnen zorgen. Het betekende niet 
dat hij zijn gedrag door deze kennis liet beïnvloeden. Integendeel, hij 
zag in Hitlers machtsovername geen reden om zijn pogingen te staken 
Duitsland bij het stenografencongres te betrekken, en hij maakte geen 
plannen om te vluchten bij een eventuele Duitse inval. Wel hield hij de 
situatie goed in de gaten. ‘Hij hield zijn hart vast,’ zou Elsa later over 
haar vader zeggen.93 Niettemin ging hij door met het leven dat hij leidde, 
en hij probeerde er het beste van te maken.

Het eerste oorlogsjaar

Eli had natuurlijk alle reden om bezorgd te zijn. In de Kristallnacht van 
9 op 10 november 1938 werden in Duitsland en Oostenrijk, dat inmid-
dels was ingelijfd bij het Duitse Rijk, honderden synagogen in vlam ge-
zet, bijna 8000 winkels van Joodse eigenaren verwoest en leeggeplun-
derd, en 35 Joden vermoord.94 Dat was niet alles: de nazi’s arresteerden 
ook ongeveer 26.000 Joodse mannen en sloten hen op in concentratie-
kampen.95 Iedereen wist al dat Hitler en zijn aanhangers het niet goed 
voorhadden met de Joden, maar met deze grootschalige pogrom werd 
pas echt duidelijk wat dat in de praktijk inhield – het was hun menens. 
Na de Kristallnacht verwijderden zij vakkundig en stelselmatig de Joden 
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uit de samenleving. Die mochten zich niet meer ophouden in openba-
re gelegenheden, moesten in aparte Jodenbuurten wonen en werden sa-
mengedreven in grootschalige werkkampen. Het was een voorbode van 
hetgeen in de komende jaren in andere Europese landen zou gebeuren.
 In Nederland nam men over het algemeen met zorg kennis van de ge-
beurtenissen in Duitsland. Sommigen kwamen in actie tegen het on-
recht dat de Joden werd aangedaan. Prof. Ariëns Kappers was zo ie-
mand.96 In 1933 had hij al deelgenomen aan comités van hoogleraren 
en intellectuelen tegen de Jodenvervolgingen in Duitsland, maar na de 
Kristallnacht breidde hij zijn activiteiten uit. Met zesentwintig andere 
artsen richtte hij het Artsen-Noodfonds op, dat binnen enkele dagen 
71.000 aanhankelijkheidsbetuigingen ontving.97 Ook nam hij zitting in 
een comité dat tot doel had om mogelijkheden tot emigratie naar Pales-
tina te scheppen ‘voor vervolgde Joden en voor hen, die als Joden wor-
den beschouwd’.98 En in het sociaaldemocratische weekblad Vrijheid, 
Arbeid, Brood sprak hij zich samen met bekende hoogleraren als N.A. 
Donkersloot en W.A. Bonger nog eens in felle bewoordingen uit tegen 
het antisemitisme van de Duitsers.99

 Deze laatste twee hoogleraren waren eveneens al langer betrokken 
bij de antifascistische zaak. Ze waren lid van het in 1936 opgerichte Co-
mité van Waakzaamheid, een breed comité onder aanvoering van filo-
soof H.J. Pos en schrijver Menno ter Braak.100 Gedurende vier jaar gaf 
dit comité regelmatig bulletins uit aan zijn ruim duizend leden en publi-
ceerde het brochures en manifesten. Eerst waren deze vooral tegen de 
nsb gericht, maar gaandeweg voerde het Comité steeds feller actie te-
gen antisemitisme en nationaalsocialisme in het algemeen.101

 Eli d’Oliveira onderhield goede contacten met enkele hoofdrolspelers 
in de antifascistische beweging van de jaren dertig. We zagen al dat Ari-
ens Kappers waarschijnlijk geen onbekende voor hem was, maar met 
hoogleraren als Pos en Donkersloot had Eli een intensiever contact – 
juist in de periode dat zij actief waren in het Comité van Waakzaam-
heid. In 1934 had Eli namelijk een ‘diepgevoelde wensch’ geuit: hij wilde 
zo graag nog eens promoveren in zijn leven. Wel zag hij op tegen de stu-
die die aan een promotie vooraf zou moeten gaan: om te kunnen pro-
moveren was het immers gebruikelijk dat een academische studie was 
afgerond. Om deze hinderpaal te omzeilen schreef hij een brief aan Au-
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gust Vermeylen, de Vlaamse letterkundige die hij liefst vijfentwintig jaar 
terug had geïnterviewd en die inmiddels hoogleraar aan de Rijksuniver-
siteit Gent was geworden. Eli was van plan een proefschrift ‘van psy-
chologisch-letterkundigen aard’ te schrijven, maar achtte het voor zijn 
leven ‘onpractisch’ om zich voor te bereiden ‘op allerlei examens, waar-
bij een massa voor het practische leven overbodige feitenkennis wordt 
gevraagd’.102 Omdat hij wel vond dat hij voldoende ontwikkeling bezat, 
vroeg hij zich af of hij bij de Gentse universiteit niet meteen zou kunnen 
beginnen met het schrijven van de dissertatie. Het was een goede po-
ging, maar helaas kon Vermeylen ook voor een zo ontwikkeld man als 
Eli geen uitzondering maken. Er zat niets anders op dan in de college-
banken plaats te nemen. Zodoende begon Eli d’Oliveira op bijna 50-ja-
rige leeftijd colleges in de psychologie, filosofie en Nederlandse taal- en 
letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam te volgen. Daar was 
Pos in 1932 aangesteld als hoogleraar wijsbegeerte. Eli had hem bij zijn 
aanstelling een felicitatiebriefje gestuurd, waarin hij verklaarde dat hij 
voor Pos’ ‘waarlijk objectieven en op wijsgerige beschouwing afgestem-
den Nederlandschen geest’ altijd een grote bewondering had gehad. Als 
student greep hij nu de mogelijkheid aan om diens geest beter te leren 
kennen en om een vriendschappelijke band op te bouwen met deze filo-
soof en antifascistische voorman.103 Ook met Donkersloot – vanaf 1936 
hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde – was zijn contact goed.104

 Ondanks de acties van intellectuelen als Ariëns Kappers, Pos en Don-
kersloot hield de Nederlandse regering zich zo veel mogelijk afzijdig van 
de gebeurtenissen in Duitsland en Oostenrijk. Ze hield zich vast aan de 
hoop ook neutraal te kunnen blijven in een nieuwe wereldoorlog. Want 
dat die er zou komen, dat was welhaast onvermijdelijk: de Duitsers wa-
ren vastbesloten meer Lebensraum voor het ‘arische ras’ te creëren. Eind 
augustus 1939 ging de Nederlandse regering over tot een algehele mo-
bilisatie van de strijdkrachten. Een kwart miljoen mannen tussen de 19 
en 35 jaar werd gemobiliseerd. Dat betekende dat één op de acht Neder-
landse gezinnen een zoon of een vader zag vertrekken.105 Tot deze groep 
behoorde niet het gezin van Jaap: omdat hij slechts de beschikking had 
over één oog, was hij op medische gronden afgekeurd voor de dienst-
plicht.
 Maar toen op 10 mei 1940 de Duitsers Nederland binnenvielen, ging 
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Jaap wél naar de Grebbeberg, namelijk om samen met een oude school-
vriend een kijkje te nemen bij diens gemobiliseerde broer.106 Daar le-
verde het slecht getrainde Nederlandse leger drie dagen lang slag om de 
Duitsers tegen te houden. Jaap en zijn schoolvriend zochten duidelijk 
het avontuur op. Voor Elsa lag dat anders: als assistent in het Wilhel-
mina Gasthuis zou het avontuur naar háár toe komen. Althans, dat was 
de verwachting. Op het moment van de Duitse inval werden alle assis-
tenten uit hun bedden getrommeld: ze moesten centraal bij elkaar ko-
men, want het moment waarop iedereen zo lang had gespeculeerd was 
aangebroken. Snel brachten ze het ziekenhuis in paraatheid om grote 
aantallen slachtoffers van het front te kunnen opnemen: de vrouwen-
kliniek, waar Elsa werkte, werd ontruimd; alle assistenten kregen een 
spoedcursus kleine chirurgie. Maar uiteindelijk betekende de strijdpe-
riode in medisch opzicht een anticlimax. In de dagen dat de gevechten 
duurden kwamen weliswaar veel soldaten binnendruppelen, maar ‘de 
ergste wond was van iemand die iets aan zijn duim had’, verklaarde Elsa 
later.107

 Na vijf dagen strijd – en een zwaar bombardement op Rotterdam – 
was de capitulatie van het Nederlandse leger een feit. De regering en 
de koninklijke familie vluchtten, de nieuwe machthebbers stelden een 
rijkscommissariaat in. Het idee was niet alleen om Nederland dienst-
baar te maken aan de Duitse oorlogvoering, maar ook om de Neder-
landse bevolking te winnen voor het nationaalsocialisme. Bovendien 
wilden de nazi’s de maatschappij organiseren volgens nationaalsocialis-
tische beginselen.108 Over deze doelstellingen waren ze overigens in de 
beginperiode van hun regime nog allerminst helder: de door Hitler aan-
gestelde rijkscommissaris, Arthur Seyß-Inquart, sprak in zijn installa-
tierede het voornemen uit ‘dit land en zijn volk niet onze politieke over-
tuiging te willen opdringen’.109 Toch was het voor veel mensen duidelijk 
dat de Duitse bezetting het leven ingrijpend zou veranderen. Dat gold in 
versterkte mate voor Joden: velen van hen vluchtten naar Engeland en 
een relatief groot aantal (210) pleegde in de meidagen zelfmoord.110

 Maar de meeste Joden bleven gewoon in hun huizen wonen en gingen 
door met de werkzaamheden die ze vóór 10 mei 1940 uitvoerden. Dat 
gold ook voor de leden van de familie D’Oliveira. Op 23 mei 1940 – min-
der dan twee weken na het begin van de oorlog voor Nederland – ver-
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ontschuldigde Eli zich in een brief aan Pos dat hij diens college niet kon 
bijwonen vanwege een tentamen bij Donkersloot. Hij repte met geen 
woord over de nieuwe politieke situatie. Wel kon hij ‘de verleiding niet 
weerstaan’ een scriptie toe te voegen over het Reinaert-gedicht, een on-
derwerp dat niet tot de examenstof had behoord.111 En enkele maanden 
later, in september en oktober, plaatste Eli advertenties in verschillende 
dagbladen – onder andere het ni w – om bekend te maken dat hij weer te 
consulteren was als adviseur bij de heropvoeding van moeilijke kinde-
ren, gezinsstoringen, intelligentieonderzoek, beroepskeuze, karakter-
analyse en storingen in huwelijks- en gemoedsleven.112

 In de eerste maanden van de bezetting bracht het nieuwe regime nog 
geen cruciale veranderingen teweeg in het dagelijkse leven van veel Jo-
den in Nederland. Toch voerden de Duitsers in de maanden na de 
machtsovername al anti-Joodse maatregelen door: ze schaften de ritue-
le slacht af, verwijderden Joden uit de Luchtbeschermingsdienst en ver-
boden overheidsinstanties om Joden te bevorderen of aan te stellen als 
nieuwe medewerkers.113 Na korte tijd, op 30 september 1940, kregen al-
le ambtenaren een ‘ariërverklaring’ ter tekening opgestuurd, waarop ze 
moesten aangeven of en in welke mate ze Joods waren.114 Bijna iedereen 
vulde het formulier in. Slechts twee maanden later werden de ruim 2500 
Joodse ambtenaren ‘van de waarneming van hun functie ontheven’, wat 
in de praktijk simpelweg neerkwam op ontslag.115

 Deze laatste maatregel betekende voor een substantiële groep Joden 
wél een cruciale maatregel: ze werden verwijderd uit het maatschap-
pelijke leven. Ook Elsa, als assistent-arts werkzaam in het Wilhelmina 
Gasthuis, was in overheidsdienst. Gek genoeg ontving zij aanvankelijk 
geen ontslagbrief, ondanks de door haar ingestuurde (niet-)ariërver-
klaring. Terwijl haar Joodse collega’s in het ziekenhuis moesten stop-
pen met hun werkzaamheden, mocht Elsa wegens onbekende redenen 
– waarschijnlijk was er sprake van slordigheid – doorwerken.116 Het was 
een klein lichtpuntje in een verder droeve maand, want op 20 november 
1940 overleed Elsa’s 73-jarige grootmoeder Grietje d’Oliveira, na een 
langdurige ziekte. Ze werd in alle stilte op Ouderkerk begraven. 
 Drie maanden na de maatregel tegen de Joodse ambtenaren ontving 
Elsa toch haar ontslagbrief. ‘Je stond opeens op de keien,’ verklaarde ze 
later.117 Hoewel het met de andere werkzame Joden in het ziekenhuis al 
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was gebeurd, moet het voor haar toch bizar hebben aangevoeld dat ze 
niet was ontslagen vanwege een tekortschieten in haar werk, maar van-
wege haar afkomst. Wat moest ze nu? Ze kon de vrijgekomen tijd wel-
iswaar goed gebruiken om te werken aan het proefschrift dat ze voor-
bereidde, over de invloed van vitamine e-bepalingen op herhaaldelijke 
miskramen. Van haar promotor, de gynaecoloog M.A. van Bouwdijk 
Bastiaanse, kreeg ze aanvankelijk zelfs een kamertje in het ziekenhuis 
toegewezen, inclusief een groot bord met v erboden toega ng aan 
de deur. Waarschijnlijk had de hoogleraar zich niet genoeg gerealiseerd 
dat ook in ‘zijn’ ziekenhuis nsb’ers rondliepen die elke overtreding te-
gen anti-Joodse maatregelen aan de autoriteiten doorgaven. Het duurde 
dan ook niet lang totdat Elsa’s werkplek werd verraden; Van Bouwdijk 
Bastiaanse moest zelfs bij de burgemeester uitleg komen geven.118 Voor 
Elsa bleef dit incident zonder gevolgen, maar ze begreep goed dat het 
ziekenhuis voortaan voor haar verboden terrein was, en dat ze meer dan 
ooit op haar hoede moest zijn voor kwaadwillenden die het alleen van-
wege haar Joodse afkomst slecht met haar voorhadden.
 Elsa wilde niet alleen theoretisch bezig zijn; daar was ze te praktisch 
voor ingesteld. Ze richtte in het ruime huis van haar vader aan de De 
Lairessestraat 121 een spreekkamer en wachtruimte in, vanwaar ze als 
huisarts praktijk hield voor ziekenfondspatiënten.119 Maar omdat Jood-
se artsen vanaf 1 mei 1941 geen niet-Joodse patiënten meer mochten be-
handelen, zal ze weinig patiënten hebben gehad. Ze besloot daarom ook 
haar broer Jaap, met wie ze het in principe goed kon vinden, te assiste-
ren bij zijn fotografiewerk. Dat bleek geen goed idee. Ze ergerde zich 
aan Jaaps perfectionistische manier van werken: hij kon rustig naar de 
andere kant van het land reizen om een gebouw te fotograferen, maar 
zonder één foto terugkeren als het licht niet naar zijn zin was.120 Ze stop-
te daarom al snel als assistente van Jaap, en verdeelde haar tijd tussen 
twee nieuwe bezigheden: als repetitor hielp ze Amsterdamse genees-
kundestudenten met de voorbereiding van hun tentamens,121 en daar-
naast verdiende ze iets bij als hulp in de huishouding van advocaat Nino 
Kotting en zijn vrouw Renée Kotting-Menko, in de Deurloostraat. Het 
was een bijbaan die later van doorslaggevende invloed zou blijken.
 Van een andere doorslaggevende invloed was een nieuwe verorde-
ning die de bezetter op 10 januari 1941 uitvaardigde: de beruchte veror-
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dening 6/1941, die bepaalde dat iedereen met ten minste één ‘voljoodse’ 
grootouder zich als ‘persoon van geheel of gedeeltelijk Joodse bloede’ 
moest laten registreren bij de burgerlijke stand van zijn of haar woon-
plaats. De betrokkenen hoefden daarvoor ‘slechts’ een vrij klein bedrag 
– namelijk 1 gulden – aan leges te betalen, en bij verzuim van aanmel-
ding zou vijf jaar gevangenisstraf volgen.122 Angst, gezagsgetrouwheid, 
trots en onbewustheid van gevaar zijn de meest genoemde verklaringen 
voor het feit dat het overgrote deel van de circa 140.000 Joden in Ne-
derland het gebod opvolgde123 – ook Eli, Jaap en Elsa d’Oliveira. Ze vul-
den in hoeveel Joodse grootouders ze hadden, of ze tot een Joods kerk-
genootschap behoorden, en of ze met een Joodse man of vrouw waren 
getrouwd. Slechts zeer weinigen – naar schatting zo’n vijftig mensen 
– trokken zich niets aan van de verordening.124 Onder hen bevond zich 
Gerda d’Oliveira-Leo, die een Joodse vader had.125 Wellicht was ze zich 
als Duitse beter bewust van de kwaadaardige bedoelingen van de nazi’s 
en had ze een vooruitziende blik wat betreft het onheil dat de Joden in 
Nederland zou treffen. Bovendien moet ze zich hebben gerealiseerd dat 
het voor de Nederlandse autoriteiten niet eenvoudig zou zijn om te be-
wijzen dat haar vader, die al bijna twintig jaar terug was overleden in 
Duitsland, inderdaad van Joodse afkomst was.
 De verordening 6/1941 zou de administratieve grondslag vormen 
voor alle anti-Joodse maatregelen die de bezetter in de rest van de oor-
log zou doorvoeren, inclusief de grootschalige deportaties naar vernie-
tigingskampen in Oost-Europa.126 Maar in januari 1941 kon nog nie-
mand weten waar de isolering van de Joden uit het maatschappelijke 
leven uiteindelijk op uit zou draaien. Wel werden de toon en het gedrag 
van de bezetter en zijn medestanders steeds bruusker en openlijker an-
tisemitisch – een houding die tot straatgevechten met (Joodse) knok-
ploegen leidde, waarop de eerste razzia’s volgden in de Amsterdamse 
Jodenbuurt. De Februaristaking die Amsterdamse arbeiders vervolgens 
als een reactie daarop organiseerden, markeerde als het ware het einde 
van de periode waarin de Duitsers hadden geprobeerd het ‘rasverwan-
te’ Nederlandse volk op ‘vriendschappelijke’ wijze te nazificeren. In een 
grote rede in het Concertgebouw was de toon van Seyß-Inquart nu on-
verbloemd antisemitisch: ‘Wij zullen de Joden raken, waar wij hen aan-
treffen en wie met hen meegaat, heeft de gevolgen te dragen.’127



312

 Maar wie verstonden de Duitsers eigenlijk precies onder ‘de Joden’? 
Volgens een verordening uit oktober 1940 – vo 189/1940 – werd ‘een ie-
der, die uit ten minste drie naar ras voljoodsche grootouders stamt’ als 
Jood aangemerkt, evenals mensen met twee voljoodse grootouders die 
op 9 mei 1940 lid waren van een Joods kerkgenootschap of met een Jood-
se partner waren getrouwd.128 Zoals al gezegd sloeg de aanmeldings-
plicht van vo 6/1941 echter op een bredere groep: iedereen met ten min-
ste één ‘naar ras’ Joodse grootouder moest zich aanmelden. Dat lijkt een 
eenvoudige regel, maar was het niet. Immers: de vraag naar (vol)joodse 
afkomst kon evenzeer van toepassing zijn op een grootouder. Daarom 
voegden de Duitsers een bepaling toe aan het tweede artikel van hun 
verordening: ‘Een grootouder wordt zonder meer als voljoodsch aan-
gemerkt, wanneer deze tot de joodsch-kerkelijke gemeenschap behoord 
heeft of behoort.’ En in artikel 3 stond dat bij twijfel over de Joodse af-
komst van iemand zelf of van een (groot)ouder, een door de rijkscom-
missaris aangewezen instantie hierover een bindende beslissing kon ne-
men.129

 Inderdaad kwam er een aparte instantie die over twijfelgevallen zou 
beslissen: de ‘Entscheidungsstelle aus vo 6/1941’, een apart bureau bin-
nen de afdeling Innere Verwaltung (Binnenlands Beheer) van het Ge-
neralkommissariat für Verwaltung und Justiz – een van de vier depar-
tementen van het Duitse rijkscommissariaat, dat zich voornamelijk 
richtte op het terrein van de Nederlandse ministeries van Binnenlandse 
Zaken en Justitie. Aan het hoofd van Verwaltung und Justiz stond com-
missaris-generaal Friedrich Wimmer, aan het hoofd van de afdeling In-
nere Verwaltung stond Carl Stüler, en degene die de leiding kreeg over 
de Entscheidungsstelle was de Duitse jurist Hans Georg Calmeyer.130 In 
de hiërarchie van het Duitse gezag in Nederland had deze laatste amb-
tenaar dus veel bovengeschikten, maar dat betekende niet dat hij geen 
stempel op het nog te ontwikkelen beleid ten aanzien van (vermeende) 
Joden zou drukken.
 Over de fascinerende figuur van Calmeyer is al veel geschreven en ge-
discussieerd.131 Na een roerige carrière als advocaat in Osnabrück in de 
jaren dertig – in welke hoedanigheid hij opzien had gebaard door com-
munistische activisten met passie te verdedigen – was hij in het najaar 
van 1939 in dienst gegaan bij de Wehrmacht.132 Vlak na de Duitse ver-
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overing van Nederland werd hij met zijn compagnie geplaatst in het pas 
gebombardeerde Rotterdam, en later in Dordrecht. Uit Geraldien von 
Frijtags contextuele biografie van Calmeyer blijkt dat hij het in Neder-
land behoorlijk naar zijn zin had, maar geen militaire carrière ambieer-
de; een ambtelijke betrekking leek hem uiteindelijk toch geschikter. Ge-
lukkig voor hem kende hij uit Osnabrück nog Carl Stüler, het nieuwe 
hoofd van de afdeling Innere Verwaltung op het Generalkommissariat 
für Verwaltung und Justiz. Die regelde voor zijn landgenoot een func-
tie binnen het rijkscommissariaat. Nadat alle papieren in orde waren 
gemaakt – wat in de bureaucratie van het Derde Rijk nog een tijd op 
zich liet wachten – kon Calmeyer in maart 1941 als Stülers rechterhand 
aan de slag. Dat hij geen lid was van de nsdap vormde geen enkel pro-
bleem.133

 In principe leek de gang van zaken na de aanmelding als afstamme-
ling van een of meer Joodse grootouders duidelijk. Iedere aangemel-
de persoon kreeg van de autoriteiten een code die de mate van ‘Joods-
heid’ weergaf: j4, j3, j2, gi en gii. j4 en j3 waren bestemd voor mensen 
met vier of drie Joodse grootouders – zij waren ‘voljoden’. j2 was voor 
mensen met twee Joodse grootouders die bovendien een Joodse huwe-
lijkspartner hadden of lid waren van een Joods kerkgenootschap. In de 
terminologie van het rijkscommissariaat werden zij ‘gekwalificeerde 
halfjoden’ genoemd. De codes gi en gii ten slotte waren bestemd voor 
personen met ‘gemengd bloed’: gi (Mischlinge i . Grades) voor mensen 
met twee Joodse grootouders, maar zonder Joodse huwelijkspartner en 
niet lid van een Joods kerkgenootschap, gii (Mischlinge ii . Grades) voor 
mensen met slechts één Joodse grootouder, geen Joodse huwelijkspart-
ner en geen lidmaatschap van een Joods kerkgenootschap. De letters ‘j’ 
en ‘g’ kwamen in de persoonsbewijzen van de aangemelde personen te 
staan.
 Zoals gezegd leek deze procedure overzichtelijk, maar in de praktijk 
gingen de aanmelding en registratie gepaard met veel twijfels en pro-
blemen – en hier kwam Calmeyer in beeld. Als hoofd van de Entschei-
dungsstelle aus vo 6/1941 behandelde hij aanvankelijk vooral zaken 
waarbij het onzeker was of de betrokkene zich überhaupt moest aan-
melden, bijvoorbeeld als er geen gegevens beschikbaar waren over de 
afstamming van uit het buitenland afkomstige grootouders. Niet veel la-
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ter moest hij meestal oordelen over gevallen waarin iemand beweerde 
oorspronkelijk een foutieve aanmelding te hebben gedaan, bijvoorbeeld 
omdat pas na de aanmelding was gebleken dat door een Joodse moe-
der overspel was gepleegd met een niet-Joodse man – kinderen uit zul-
ke relaties waren minder Joods dan ze bij aanmelding hadden gedacht. 
Als Calmeyer het verhaal plausibel vond en bewezen achtte, kreeg de 
betrokkene een andere code, en die zou in de praktijk het verschil uitma-
ken tussen leven en dood.
 Maar in het voorjaar van 1941 waren de verstrekkende gevolgen van 
vo 6/1941 nog helemaal niet bekend. Wel meteen duidelijk was dat de 
afdeling Innere Verwaltung met Calmeyer een kundige, maar eigenzin-
nige jurist had binnengehaald. Dat blijkt uit enkele zaken die tijdens en 
vlak na de aanmeldingsperiode speelden. Zo was er de zaak van J. Kos-
ter, de vader van een bekend nsb-Statenlid. Koster had een Joodse 
grootvader, die in de synagoge was getrouwd met een ‘arische’ partner. 
Deze partner, Kosters grootmoeder, was toegetreden tot het Jodendom 
en werd dus ingeschreven bij een Joodse gemeente. Dat was van groot 
belang voor de status van haar kleinzoon: die had door het lidmaat-
schap van zijn grootmoeder niet één, maar twee Joodse grootouders, en 
dus werd hij geregistreerd onder de code gi. Maar aangezien de groot-
moeder ‘naar ras’ niet-Joods was, gold dezelfde vrouw volgens de tekst 
van vo 6/1941 voor haar kinderen of haar achterkleinkinderen – onder 
wie de prominente nsb’er – als arisch. Calmeyer vond dat onlogisch en 
verlangde eenduidiger regelgeving. In enkele goed doortimmerde nota’s 
pleitte hij er daarom voor om bij het bepalen van de mate van ‘Joods-
heid’ ras te laten prevaleren boven religie.134 J. Koster zou volgens Cal-
meyer de status gii moeten hebben.
 De spanning tussen ‘ras’ en religie kwam ook naar voren in een aan-
tal bezwaarschriften waarover Calmeyer zich in zijn eerste maanden 
als chef van de Entscheidungsstelle moest buigen. Ze waren alle afkom-
stig van mensen die een Portugees-Joodse achtergrond hadden, maar 
die toch van mening waren dat de aanmeldingsplicht niet op hen sloeg. 
Omdat hun argumentatie, samen met Calmeyers reactie hierop, van 
grote betekenis zou zijn voor de positie van Portugese Joden in de Twee-
de Wereldoorlog – en dus ook voor Eli en zijn familie – is het van belang 
om dieper op deze bezwaarschriften in te gaan.
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De eerste Portugese bezwaarschriften

De 68-jarige Haagse jonkheer Louis Frederik Teixeira de Mattos was 
de eerste in de rij. Deze civiel ingenieur en publicist was een telg uit een 
roemrijk Sefardisch geslacht – een van de drie Joodse families (samen 
met de families Salvador en Lopes Suasso) die door koning Willem i 
in de adel waren verheven of erkend.135 Na zijn afstuderen in 1896 had 
hij zich bekeerd tot het christendom en was hij toegetreden tot de als 
chic bekendstaande Waals-Hervormde Kerk. Acht jaar later behoor-
de hij tot de oprichters van de Nationaal-Historische Partij, een kleine 
conservatief-liberale partij, die al snel opging in de Christelijk-Histo-
rische Unie. Hij was getrouwd met de uit een keurige patriciërsfami-
lie afkomstige Kitty van Schreven en bezat het omvangrijke landgoed 
Spelderholt op de Veluwe.136 Ook was hij lid van exclusieve Haagse he-
rensociëteiten als de Besognekamer en de Nieuwe of Littéraire Sociëteit 
(bijgenaamd De Witte), van het Casino – een feestvereniging die dien-
de als de voornaamste huwelijksmarkt van de stad – en van de golfclub 
Den Haag. Kortom, de jonkheer voldeed aan alle kenmerken die hoor-
den bij een volwaardige representant van de Nederlandse aristocratie. 
Het enige element dat hem in deftige kringen ‘anders’ maakte, was zijn 
Joodse afkomst: Joden waren, hoewel Nederlandse staatsburgers, in de 
kringen van het oude geld nooit helemaal geaccepteerd – niet voor niets 
was het Casino bijvoorbeeld lang voor Joden gesloten gebleven.137 Dit 
in de hoogste kringen alom aanwezige sociaal antisemitisme zal waar-
schijnlijk een van de redenen zijn geweest voor de bekering van Teixeira 
de Mattos in 1896: hiermee werd het ‘vlekje’ van zijn afkomst groten-
deels weggepoetst.
 Een aanvullende manier om het vlekje weg te poetsten, vond Teixei-
ra de Mattos in de stamboom van zijn familie. Die stamboom – in adel-
lijke kringen van het allergrootste belang138 – was meer dan drie eeuwen 
terug te leiden, namelijk tot Don Diego de Teixeira de Sampayo (1578-
1666). Deze katholieke Spaanse koopman had lang in Antwerpen ge-
woond, maar was aan het eind van zijn leven naar Hamburg verhuisd. 
Daar had hij zich bekeerd tot het Jodendom. Dat had tot veel beroering 
geleid, temeer omdat hij eerder van koning Filips iv van Spanje een wa-
penbrief had ontvangen waarin werd erkend dat hij behoorde tot het 



316

geslacht Sampayo – een adellijke, oudchristelijke familie. Mede op basis 
van deze wapenbrief had Louis Frederiks verre verwant Isaac Teixeira 
bijna twee eeuwen later, in 1817, koning Willem i verzocht om in de adel 
te worden erkend. Omdat er aan het Hof en op het ministerie van Justi-
tie verschillende opinies over de geldigheid van de wapenbrief beston-
den, werd Isaac Teixeira uiteindelijk niet in de adel erkend, maar verhe-
ven. In 1888 en 1892 werd door Koning Willem iii hetzelfde gedaan met 
de bankierstak van de familie, waartoe Louis Frederik behoorde.139

 De adelverheffing van takken van de familie Teixeira de Mattos was 
dus niet zonder slag of stoot gegaan en bleef ook in de twintigste eeuw 
de gemoederen bezighouden, hoezeer de familie zelf ook in de authenti-
citeit van de adelbrief geloofde. Tussen 1918 en 1929 was de kwestie zelfs 
inzet van een slepende controverse in genealogische en adellijke krin-
gen. Het conflict was begonnen met een uitgebreid artikel van Th.R. 
Valck Lucassen, een redacteur van het gezaghebbende genealogische en 
heraldische maandblad De Nederlandsche Leeuw. Hierin had hij beargu-
menteerd dat de wapenbrief van Filips iv niet als bewijsstuk voor het 
bestaan van een adellijke afstamming kon gelden.140 Bovendien was het 
volgens Valck Lucassen onwaarschijnlijk dat een oudchristelijke koop-
man zich zou bekeren tot het Jodendom; dat deden alleen nieuwchriste-
lijke crypto-Joden, om terug te keren tot hun eigenlijke religie.
 Jhr. Edward Teixeira de Mattos (1865-1929), een neef van Louis Fre-
derik, was woedend dat zijn adellijke afkomst andermaal in twijfel werd 
getrokken. Als repliek publiceerde hij een 93 pagina’s tellende brochure 
waarin hij de kanttekeningen van Valck Lucassen onder andere als ‘las-
terlijk’ omschreef.141 Natuurlijk leidde de brochure tot een weerwoord, 
waarna De Nederlandsche Leeuw aan een buitenstaander vroeg een ob-
jectief oordeel over de zaak te vellen. Deze buitenstaander, jhr. W.A. 
Beelaerts van Blokland, bleek op de hand van Valck Lucassen. Hij con-
cludeerde namelijk niet alleen dat de wapenbrief ondeugdelijk bewijs 
voor een adellijke afstamming vormde, maar ook ‘dat de Teixeira’s van 
huis uit Joden zijn’.142 Voor Edward Teixeira de Mattos gaf het oordeel 
van de aangestelde arbiter aanleiding een nieuwe tirade te publiceren, in 
de vorm van een brochure: Laster met bedrog door achterhouding van een 
essentieel document, onder verzwarende omstandigheden gepleegd door Jhr. 
Mr. W.A. Beelaerts v. Blokland.143 Uit de felle toon van de brochures van 
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Teixeira de Mattos bleek hoe belangrijk de adellijke en oudchristelijke 
afstamming voor hem en zijn familie was, en tegelijkertijd hoe bevreesd 
hij was voor een eventuele Joodse achtergrond. De deftige genealogen 
van De Nederlandsche Leeuw moeten meewarig hun hoofd hebben ge-
schud bij het lezen van zulke emotionele taal, die haaks stond op de be-
daagde wijze waarop zij in hun kringen gewoon waren te communice-
ren.
 Toch werd Edward Teixeira de Mattos ook door iemand serieus ge-
nomen. In 1927 en 1928 publiceerde de Antwerpse stadsarchivaris Jean 
Denucé enkele artikelen over Portugees-Joodse families in Antwerpen 
en Amsterdam, in het bijzonder de familie Teixeira de Mattos. Op basis 
van door hem bestudeerde archiefstukken in het Antwerps stadsarchief 
kwam hij – zonder overigens de Nederlandse controverse te noemen 
– tot de conclusie dat het regelmatig was voorgekomen dat oudchris-
tenen zich bekeerden tot het Jodendom, ‘dat een toevlucht bood tegen 
de verdrukkende verdonkering van de Inquisitie’.144 Ook bij Don Diego 
de Teixeira Sampayo was dat het geval geweest; daar had Denucé tal-
rijke bewijzen voor gevonden in het stadsarchief. De wapenbrief was 
volgens hem slechts een van de vele argumenten voor Don Diego’s oud-
christelijke en adellijke afkomst.145 Denucés artikelen verschenen nog 
net op tijd om door Edward Teixeira de Mattos gelezen te kunnen wor-
den; in 1929 stierf de jonkheer, waarna het genealogengeschil (voorlo-
pig) doodbloedde.
 Jhr. Louis Frederik Teixeira de Mattos had zich nooit bemoeid met 
de controverse waarin zijn – uit diens geschriften op te maken – excen-
trieke neef verzeild was geraakt. Wel moet ook hij het bestaan van de 
wapenbrief hebben gekoesterd, evenals de artikelen van Denucé, die in 
feite een aanhankelijkheidsbetuiging uit onverdachte hoek betekenden. 
Louis Frederik was er namelijk van overtuigd dat hij niet alleen niet-
Joods was door zijn bekering, maar ook door zijn afstamming van de 
Spaanse, oudchristelijke aristocratie. Tot zijn voldoening behoorde hij 
zowel in religieus als in ‘rassenkundig’ opzicht niet tot het ‘Joodse volk’ 
– en voelde hij zich dus ook niet verwant aan de Joodse bevolkingsgroep 
in Nederland.
 Maar door vo 6/1941 was ook jonkheer Louis Frederik Teixeira de 
Mattos gedwongen om op te geven hoeveel Joodse grootouders hij be-
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zat. En aangezien volgens de Duitse regelgeving een grootouder ‘zon-
der meer’ als voljoods werd aangemerkt bij een lidmaatschap van een 
Joods kerkgenootschap, zou hij als aantal ‘vier’ moeten opgeven: alle 
vier zijn grootouders hadden immers tot de Portugees-Israëlietische 
Gemeente in Amsterdam behoord. Met andere woorden, hij, de deftige 
jonkheer die op geen enkele wijze verwantschap voelde met het Joden-
dom, moest zich bij de bezetter als ‘voljoods’ laten registreren. Dat kon 
toch niet waar zijn?
 Teixeira de Mattos schakelde zijn advocaat in, mr. E.Th. Kwast. Die 
had een duidelijk uitgesproken politieke kleur: hij was een van de voor-
mannen van Nationaal Front, de fascistische en antisemitische groepe-
ring van Arnold Meijer die met de nsb in een concurrentiestrijd was 
verwikkeld om de gunst van de Duitse bezetter.146 Op 22 februari 1941 – 
dus nog vóór de Februaristaking en vóór het aantreden van Calmeyer – 
schreef Kwast uit naam van zijn cliënt een Duitstalig verzoekschrift aan 
rijkscommissaris Seyß-Inquart. Kwast wond geen doekjes om zijn op-
vattingen, want hij begon het stuk met de verzekering dat hij een ‘sinds 
vele jaren als antisemiet bekendstaande Nederlandse advocaat was’. 
Vervolgens legde hij de situatie uit waarin jhr. Louis Frederik Teixeira 
de Mattos zich bevond: hij was een gedoopte edelman, afkomstig bo-
vendien uit een roemrijke familie van ‘eeuwenlange cultuurdragers’, 
waarvan vele leden ook waren gedoopt en als ‘volkomen Ariërs tot ons 
volk behoorden’. Een formele behandeling van de zaak – namelijk het 
tot Jood bestempelen van gedoopte familieleden die ‘toevallig’ groot-
ouders hadden die nog hadden behoord tot het Portugees-Israëlietisch 
Kerkgenootschap – zou betekenen dat enkele leden van dit beroemde 
geslacht ‘voor de Europese Kulturkreis verloren zouden gaan’. Blijkbaar 
ging Kwast in februari 1941 al uit van de ophanden zijnde eliminatie van 
de Joden in Europa.
 Kwast had nog meer argumenten om Louis Frederik niet als Jood te 
laten registreren. Allereerst, natuurlijk, de wapenbrief van Filips iv aan 
Don Diego de Teixeira de Sampayo. Daarvan had Jean Denucé immers 
de echtheid bewezen. Bovendien had deze neutrale genealoog in zijn pu-
blicaties overtuigend onderbouwd dat Don Diego tot aan zijn bekering 
tot het Jodendom als een goede katholiek had geleefd en zijn zoon een 
volwaardige katholieke opvoeding had gegeven. Zijn late bekering was 
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slechts te verklaren uit zijn onvrede met de methoden van de Inquisitie. 
Niet voor niets hadden veel van zijn nakomelingen zich weer terugbe-
keerd tot het christendom – zie bijvoorbeeld zijn cliënt Louis Frederik. 
Diens broer, jhr. David François Teixeira de Mattos, was zelfs diaken en 
ouderling van de Waalse gemeente – de gemeente waartoe ook Louis 
Frederik behoorde en die bekendstond om zijn charitatieve projecten 
ten bate van armlastige Duitse en Oostenrijkse kinderen. Deze Teixeira 
de Mattos was dus niet alleen een actieve christen, hij was ook Duitsge-
zind.
 De diaken was niet het enige deutschfreundliche familielid, zo blijkt 
uit de brief van Kwast. De advocaat betrok in zijn brief namelijk ook 
Louis Frederiks neef, jhr. Marie Johan Teixeira de Mattos, die als huzaar 
in de Eerste Wereldoorlog in het Duitse leger had gediend. Vanwege 
zijn moed was hij zelfs onderscheiden met het IJzeren Kruis en met het 
Ereteken van frontstrijders, en na de oorlog had hij zijn trouw aan zijn 
Duitse Wahlheimat bestendigd door lid te worden van nationaalsocialis-
tisch getinte (ex-)officiersverenigingen.147 Louis Frederik zelf, ten slotte, 
was altijd in Nederland gebleven, waar hij volledig in het burgerlijke le-
ven was geworteld. Hij had prestigieuze functies vervuld, bijvoorbeeld 
als commissaris voor de Staatscommissie voor de Binnenscheepvaart, 
als lid van de Provinciale Staten van Gelderland en als commissaris van 
de Nederlandse Heidemaatschappij. Hij was herhaalde malen konink-
lijk onderscheiden, zowel in de orde van Oranje-Nassau als in die van 
de Nederlandse Leeuw. ‘Het behoeft geen verdere uitleg,’ aldus Kwast, 
‘dat dergelijke functies en onderscheidingen niet verkregen zouden zijn, 
als mijn cliënt als Jood was beschouwd.’ De advocaat sloot zijn rekwest 
af met een scherpe conclusie: ‘Mijn cliënt ervaart het niet alleen als zor-
gelijk, maar ook als schandelijk, dat er twijfel kan bestaan of hij onder 
vo 6/41 valt.’148

 Twee dagen na ontvangst van de brief van Kwast kreeg de rijkscom-
missaris een brief van een andere Haagse advocaat: Emile Frances-
co Moresco. Hij schreef niet voor een cliënt, maar voor zichzelf. Net 
als zijn stadgenoot Louis Frederik Teixeira de Mattos was hij protes-
tants geworden en getrouwd met een christelijke vrouw. Hij was niet 
van adel, maar zijn familie begaf zich wel in de gegoede Haagse krin-
gen; zijn vader Emanuel Moresco was vicepresident van de Raad van 
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Nederlandsch-Indië en secretaris-generaal bij het ministerie van Ko-
loniën geweest, hijzelf had als advocaat een goedlopende praktijk. Net 
als Teixeira de Mattos vond Moresco dat hij zich ten onrechte als Jood 
moest melden. Hij had hiervoor niet primair culturele argumenten – 
zoals Teixeira de Mattos –, maar na een beknopt literatuuronderzoek 
was hij ervan overtuigd geraakt dat de ‘zogenaamde’ Spaanse en Por-
tugese Joden rassenkundig gezien niet als Joden gezien moesten wor-
den: ‘De hierbedoelde menschen hebben niets te maken met de Oostjo-
den of Duitsche Joden. Zij zijn immers uit het Zuiden, vóór de Mooren, 
in Spanje gekomen, en hebben zich later volkomen met de Mooren en 
Spanjaarden vermengd.’ Ter ondersteuning van zijn argument haalde 
hij de racistische auteur Houston Stewart Chamberlain aan, die in zijn 
Grundlagen des Neunzehnten. Jahrhunderts scherp onderscheid had ge-
maakt tussen de Asjkenaziem – voor wie hij geen greintje respect had – 
en de ‘edele’ Sefardiem. Moresco kon vertellen dat Chamberlain meen-
de dat ‘deeze zoogenaamde Spaansche Joden vroeger in grooten getale 
Goten waren, dus echt Germaansch bloed hadden’.149

 De brief van Moresco was duidelijk snel geschreven en niet volledig 
uitgedacht, maar kaartte, net als het rekwest van Kwast, een belang-
rijk thema aan omtrent de status van (‘zogenaamde’) Portugese Joden. 
In dit verband is nog een derde brief van belang, afkomstig van de ju-
rist Frank Mendes de Leon uit Hilversum en zijn broer Charles Men-
des de Leon, een ziekenhuisdirecteur uit Maastricht. Zij waren familie 
van jhr. Louis Frederik Teixeira de Mattos: hun moeder Anna Mathil-
de was de oudere zus van de Haagse jonkheer. Evenals hun oom had-
den Charles en Frank zich bekeerd tot het christendom – Charles be-
hoorde tot de Rooms-Katholieke, Frank tot de Nederlands-Hervormde 
Kerk – en beiden waren met christelijke vrouwen getrouwd. In hun 
brief aan de generaal-commissaris voor Verwaltung und Justiz van 28 
maart 1941 schreven ze dat ze zich op grond van vo 6/1941 hadden aan-
gemeld, maar dat ze twijfelden of ze wel tot het Joodse ‘ras’ behoorden. 
Immers, ze waren verwant aan oudchristelijke geslachten waarvan late-
re generaties zich slechts uit angst voor de Inquisitie tot het Jodendom 
hadden bekeerd.150 Tot zover volgden zij dezelfde redenering als hun 
oom. Wat hun aanvraag bijzonder maakte, was dat die vergezeld ging 
van een door henzelf geproduceerd, zeven pagina’s tellend en Duitsta-
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lig historisch overzicht over de geschiedenis van de Spaanse en Portu-
gese nieuwchristenen.
 In het historische overzicht beschreven de broers Mendes de Leon 
hoe na 1391 de Spaanse Joden zich in groten getale tot het katholicis-
me hadden bekeerd en hoe zij in korte tijd waren doorgedrongen tot de 
hoogste kringen binnen het Spaanse koninkrijk. ‘Wanneer de Inquisitie 
hen niet als ketters had vervolgd, zouden de nieuw-Christenen binnen 
twee of drie generaties volledig in het Spaanse maatschappelijke leven 
zijn opgenomen!’ aldus de Mendes de Leons. Maar de nieuwchristenen 
waren wél vervolgd. Dat ze niet allemaal op de brandstapel eindigden, 
was te danken aan hun inmiddels grote vermenging met de oudchriste-
lijke bevolking, hun rijkdommen en de vele kunstenaars en intellectu-
elen onder hen. Vanaf 1593 vond een grote groep nieuwchristenen on-
derdak in Amsterdam. Op dat moment was er volgens de broers sprake 
van volledig ‘gereinigde Portugezen’ – van Portugese Joden kon je eigen-
lijk niet meer spreken; oude portretten uit die tijd bewezen dat deze ‘fij-
ne, geciviliseerde mensen’ niet te onderscheiden waren van christelijke 
Spanjaarden en Portugezen. Toch bekeerden de nieuwchristenen zich 
in Amsterdam tot het Jodendom, zoals gezegd puur uit angst voor de 
Inquisitie, die ‘schijnchristenen’ ook in hun nieuwe woonplaatsen volg-
de en uit elke nieuwchristelijke familie wel iemand op de brandstapel 
had doen belanden. Maar de bekering van de conversos wilde niet zeg-
gen, aldus de Mendes de Leons, dat zij op één lijn met de ‘echte’ Joden 
uit Duitsland en Polen konden worden geplaatst. Integendeel: ‘Het on-
derscheid tussen de Sefardische Israëlieten en de Asjkenazische Joden 
in cultuur, levenskunst en ritus was zeer groot.’ Niet voor niets was het 
verboden om te trouwen met een Hoogduitse Jood, niet voor niets stuit-
te een anoniem plan voor een fusie van beide gemeenten op onoverko-
melijke weerstand bij de Sefardiem. En het was allerminst toevallig dat 
koning Willem i de Portugezen krachtig beschermde en ‘velen van hen’ 
in de adel opnam. Ten slotte wezen de gebroeders Mendes de Leon er 
nog eens op hoeveel gegoede families uit de Portugees-Israëlietische 
Gemeente waren getreden door hun bekering tot het christendom of 
hun huwelijk met een ‘volariër’.151

 Met hun nadruk op de uittreding van gegoede Portugees-Joodse fa-
milies stipten de broers Mendes de Leon een interessant punt aan. 
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Hoewel het aantal Joodse bekeerlingen tot het christendom in vergelij-
king met andere landen beperkt was, hadden in de negentiende en be-
gintwintigste eeuw inderdaad vooral Joden uit de smalle elite deze stap 
gezet, veelal geaccultureerde Sefardiem die zich bewogen in de kringen 
van de aristocratie en het patriciaat.152 De bekendste onder hen was on-
getwijfeld de dichter Isaäc da Costa (1798-1860), die een nieuwe vorm 
van ‘Joods christendom’ had geconstrueerd.153 Hij was geobsedeerd ge-
weest door zijn (vermeende) adellijke afkomst uit het Iberisch Schierei-
land en had in 1822 concrete pogingen gedaan om zich in de adel te laten 
erkennen.154 Zijn denken bevatte veel klassieke elementen van de mythe 
van Sefardische superioriteit: de Sefardiem waren in zijn ogen al vóór 
de kruisiging van Christus naar Spanje geëmigreerd (en konden hieraan 
dus geen schuld hebben), behoorden tot de adellijke bovenlaag van de 
stam van Judah en waren superieur aan de Asjkenaziem, die Da Costa 
karakteriseerde als ‘vulgus’ of ‘plebs’.155 Zijn overgang tot het christen-
dom had andere Sefardiem uit zijn kringen geïnspireerd om hetzelfde te 
doen. Zo bezien was het helemaal niet vreemd dat juist bekeerde en ge-
goede families de mythe van Sefardische superioriteit tijdens de oorlog 
als eerste uitdroegen; in hun kringen was die mythe immers nog spring-
levend.

Meteen vanaf zijn aantreden als chef van de Entscheidungsstelle aus 
vo 6/1941 kwam Hans Calmeyer dus voor moeilijke keuzes te staan. 
Volgens de richtlijnen waren de christelijke Portugezen – de jonkheer 
Teixeira de Mattos, de advocaat Moresco en de gebroeders Mendes de 
Leon – allen formeel meldepflichtig: ieder van hen had meerdere groot-
ouders die lid waren geweest van een Joodse kerkgemeente; zij moesten 
volgens de tekst van de verordening dus ‘zonder meer’ als voljoods wor-
den beschouwd. Tegelijkertijd was Calmeyer ontvankelijk voor de argu-
menten van de Portugezen: in een nota van 14 maart 1941 liet hij al op-
tekenen dat ‘een hele rij’ Portugees-Israëlitische families ‘rassisch’ niet 
als voljoods te beschouwen was – drie maanden later schreef hij zelfs 
dat sommige Portugezen in feite maar voor 1/32 Joods bloed bezaten.156 
Aangezien Calmeyer het daarom ongelukkig vond om hen als Joden te 
registreren, betrok hij hen in zijn pleidooi om bij het bepalen van ie-
mands ‘Joodsheid’ ras te laten prevaleren boven religie. Anders gezegd: 
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het hebben van een grootouder die lid was van een Joods kerkgenoot-
schap kon volgens Calmeyer wel het vermoeden van een Joodse afstam-
ming opleveren, maar niet het absolute bewijs. Bij valide tegenargumen-
ten zou de aanmeldingsplicht niet moeten gelden. In juridische termen 
pleitte Calmeyer ervoor dat de Joodse afstamming van iemand met een 
bij een Joodse kerkgemeente ingeschreven grootouder niet als een on-
weerlegbaar feit werd gezien, maar als een weerlegbaar rechtsvermoe-
den.157

 Aangezien Calmeyer niet eigenhandig de uitleg van vo 6/1941 kon 
veranderen, moest hij zijn meerderen overtuigen. Dat lukte, mede dank-
zij enkele uitvoerige nota’s die hij over deze kwestie produceerde.158 
Vanaf 19 juni 1941 was het mogelijk om te bewijzen dat een grootou-
der niet voljoods was, ondanks zijn of haar lidmaatschap van een Joodse 
kerkgemeente.159 In een brief aan een Nederlandse jurist legde Calmey-
er uit hoe je zo’n bewijs kon leveren. Daarvoor moest naar de grootou-
ders van de grootouder gekeken worden, waarvoor opnieuw gold dat er 
een weerlegbaar rechtsvermoeden was bij lidmaatschap van een Jood-
se gemeente. Als niet ten minste drie grootouders van een grootouder 
als Joods golden, dan telde deze grootouder niet als Joods voor de sta-
tus van de betrokkene. ‘De cirkel herhaalt zich,’ aldus Calmeyer.160 Dat 
klopte, want hoe moest bepaald worden of de grootouders van de groot-
ouder Joods waren? Inderdaad: door de ‘Joodsheid’ van de grootouders 
van de grootouders van de grootouder te beoordelen. En zo kon je nog 
wel een tijdje doorgaan.
 Voor de Portugezen was de principiële beslissing van 19 juni 1941 van 
groot belang, want zij beriepen zich stuk voor stuk op hun (oud)christe-
lijke afkomst. Maar die moesten ze wel kunnen bewijzen. Nog op de dag 
van de beslissing schreef Calmeyer in een notitie aan zijn secretaresse 
dat zij van de familie Teixeira de Mattos een stamboom dringend erfor-
dern moest.161 Het kostte Louis Frederik Teixeira de Mattos weinig tijd 
om een mooie stamboom te vervaardigen; over de adellijke afkomst van 
zijn familie was al zoveel gezegd en geschreven dat hij weinig tot geen 
aanvullend stamboomonderzoek hoefde te doen. Nog geen drie weken 
later overhandigde zijn advocaat Kwast de indrukwekkende stamboom, 
compleet met familiewapens, aan Calmeyer. In een begeleidend schrij-
ven vatte hij het belang ervan samen: ‘Aangezien alle “oergrootouders” 
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van Portugese afstamming zijn – en dus niet afstammen van geslach-
ten die oorspronkelijk in Duitsland of Nederland hebben gewoond – 
moet men zich op het standpunt stellen dat de rechte lijn van de familie 
Teixeira de Mattos [...] van rein-Arische afstamming is.’162

 Blijkbaar was het overhandigen van de stamboom slechts een forma-
liteit, want al een dag later werd begonnen aan de ambtelijke afhande-
ling van de zaak. Het besluit stond vast: jhr. Louis Frederik Teixeira, lid 
van een van de meest roemrijke families uit de geschiedenis van de Por-
tugese Joden in Nederland, hoefde zich niet als afstammeling van Jood-
se voorouders aan te melden.163 Hetzelfde gold voor de broers Frank en 
Charles Mendes de Leon, die eveneens hun stamboom hadden ingele-
verd – een stamboom die vanwege hun verwantschap aan de Teixeira de 
Mattossen gedeeltelijk overeenkwam.164

 De beslissingen omtrent de status van de families Teixeira de Mattos 
en Mendes de Leon bleven niet onopgemerkt. In een brief aan een col-
lega op het departement van Verwaltung und Justiz schreef Calmeyer 
dat ‘de door mij genomen beslissing niet alleen vanuit Duitse afdelin-
gen, maar ook vanuit nsb-kringen begroet werd’.165 En een week later 
vermeldde hij dat de door de bezetter aangestelde nieuwe president van 
de Hoge Raad, Johannes van Loon, de besluiten van Calmeyer met in-
teresse had gevolgd en toegejuicht.166 Maar de reacties waren niet alleen 
positief. Emile Moresco, de derde Portugese bezwaarschrijver van het 
eerste uur, kreeg in tegenstelling tot de anderen geen vrijstelling van de 
aanmeldingsplicht. Toen hij bij Verwaltung und Justiz verhaal ging ha-
len, bleek dat de aan beide andere families verleende vrijstellingen aan-
leiding hadden gegeven tot kritiek.167 Het gevolg was dat alleen het over-
handigen van een uitgewerkte stamboom niet meer voldoende was om 
de ‘arische’ afstamming te bewijzen; er was voortaan veel meer nodig 
om de Duitsers te overtuigen.
 De kritiek op Calmeyers beslissingen was afkomstig van Ludo ten 
Cate, een 36-jarige voormalige apothekersassistent die tijdens de bezet-
ting snel carrière had gemaakt als nationaalsocialistisch genealoog: hij 
was niet alleen leider van de afdeling Sibbenkunde binnen de nsb en de 
Nederlandse ss, ook was hij chef van de door het ministerie van Opvoe-
ding, Wetenschap en Kultuurbescherming opgerichte Centrale Dienst 
voor Sibbenkunde. Per half augustus 1941 was Ten Cate met ongeveer 
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veertig medewerkers aan zijn taken begonnen: genealogisch materiaal 
verzamelen, het rassenbewustzijn onder de Nederlandse bevolking ver-
groten en – vooral – afstammingsonderzoek (over)doen. Veel stambo-
men die Calmeyer binnenkreeg werden vanaf het najaar van 1941 door 
de fanatieke Ten Cate en zijn team gecheckt.168 Pas na uitvoerige con-
trole van de achterliggende stukken was hij bereid een ‘verklaring van 
afstamming’ af te geven. Het moet Ten Cate een doorn in het oog zijn 
geweest dat Calmeyer zomaar de stamboom van de Teixeira de Matos-
sen had goedgekeurd, zonder acht te slaan op de kritiek die er binnen de 
genealogische wereld was geweest.
 De stamboom van Moresco kwam op 9 oktober 1941 wél in bezit 
van Ten Cate. In een begeleidende brief maakte Calmeyer duidelijk dat 
hij niet goed raad wist met het dossier. De afstamming van de familie 
Moresco was veel minder dan die van de families Teixeira de Mattos en 
Mendes de Leon gelieerd aan oudchristelijke, adellijke geslachten, maar 
er kwamen natuurlijk wel veel nieuwchristenen in de stamboom voor. 
Calmeyer vroeg zijn nieuwe Nederlandse ‘collega’ om advies. Moest 
hij alle nieuwchristenen als voljoods beschouwen? En was een ‘goede’ 
stamboom voldoende bewijs om zekerheid te hebben over de afstam-
ming?169

 Calmeyer zat met het geval in zijn maag omdat hij inmiddels werd 
bestookt met nieuwe bezwaarschriften van Portugezen. Dat is niet zo 
vreemd: Moresco was een neef van Seline Teixeira d’Andrade, die ge-
trouwd was met de bekende Amsterdamse keramist Bert Nienhuis. 
Toen dit echtpaar hoorde dat twee Portugese families op basis van hun 
afkomst succes hadden gehad bij Calmeyer, lieten zij hun advocaat A.W. 
Kymmel een bezwaarschrift voor Seline opstellen. Immers, de familie 
Teixeira d’Andrade was nauw verwant aan de Teixeira de Mattossen. 
Ook Seline kon zich dus op afstamming van Don Diego de Sampayo 
beroepen. Kymmel bediende zich in zijn bezwaarschrift van een inmid-
dels bekende argumentatie: ‘Het is natuurlijk bekend, dat in de middel-
eeuwen, vele Spaansche en Portugeesche families met groote geestelij-
ke gaven, zich afkeerden van het Katholicisme – geloofs- en zielestrijd, 
vrees en vlucht voor de Inquisitie en brandstapel dreef hen naar noorde-
lijke landen.’ Deze zielenstrijd had mensen als Don Diego tot het oud-
testamentische denken gedreven, en zo was er in Amsterdam een Por-
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tugese gemeente ontstaan, ‘wier leden naar ras en wezen geen semieten 
waren’.170 Om zijn argumenten kracht bij te zetten, voegde Kymmel een 
getekende verklaring bij van Jean Denucé, de Antwerpse genealoog-ar-
chivaris, die op verzoek van Nienhuis bevestigde dat Don Diego van 
oudchristelijke afstamming was.171 Dezelfde Denucé had eerder in 1941 
al opgetogen geconstateerd dat er in Nederland inmiddels steeds meer 
mensen kwamen die zijn visie op de afkomst van de Portugese Joden 
deelden.172

 Via Bert en Seline Nienhuis-Teixeira d’Andrade was het balletje gaan 
rollen. Seline was namelijk niet alleen een nicht van Emile Moresco, 
maar ook – aan vaderskant – een achternicht van mr. Nochem (‘Nol’) 
de Beneditty. Deze Amsterdamse oud-rechter was een achtenswaardig 
maatschappelijk figuur, die ook in (Portugees-)Joodse kringen veel res-
pect genoot: hij was voorzitter van de Kerkenraad van de Portugees-Is-
raëlietische Gemeente en sinds februari 1941 een van de drie Portugese 
Joden in de Joodse Raad, de organisatie die door de bezetter in het leven 
was geroepen om Joods Nederland te besturen.173 Via Nienhuis werd 
De Beneditty op de hoogte gehouden van de perikelen van Moresco en 
van de gunstige beslissingen ten aanzien van de Teixeira de Mattossen 
en Mendes de Leons. Omdat De Beneditty een centrale functie binnen 
de pig vervulde, duurde het niet lang totdat ook de overige gemeentele-
den ervan wisten. Velen van hen zagen nu voor zichzelf kansen op her-
ziening van hun status: ze gingen aan de slag om hun familiegeschiede-
nis te achterhalen. Op 10 november 1941 stelde de Kerkenraad zelfs een 
speciale medewerker aan die gemeenteleden zou assisteren bij het on-
derzoek naar hun afstamming.174 Het ging dan niet meer alleen om het 
uitzoeken van een stamboom, maar ook om het vinden van allerhande 
historische huwelijkspapieren, doopbewijzen en koopakten; alle archi-
valia die van pas konden komen om Calmeyer – en in zijn verlengde Lu-
do ten Cate – te overtuigen, waren bruikbaar.

In vergelijking met februari 1941 – de maand dat Joden zich moesten 
aanmelden – was er negen maanden later veel veranderd. Alle ‘voljo-
den’ die geregistreerd stonden met de code j3 of j4 hadden in de zomer 
van 1941 een grote, ‘met diepzwarte stempelinkt’ aangebrachte ‘J’ in hun 
persoonsbewijs gekregen.175 Hen trof met verbluffende snelheid een 
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aantal maatregelen die tot doel hadden de Joden volledig te isoleren en 
uit het maatschappelijke leven te verwijderen. Joden mochten zich niet 
meer als student inschrijven bij een universiteit; het was voor hen ver-
boden om in openbare zwembaden te zwemmen; Joden in vrije beroe-
pen mochten alleen nog maar diensten aan andere Joden leveren; het or-
kestwezen werd ‘geariseerd’; Joodse kinderen moesten voortaan naar 
Joodse scholen met Joodse docenten; en Joden mochten geen lid meer 
zijn van verenigingen en stichtingen – van Eli d’Oliveira bestaat bijvoor-
beeld nog een opzeggingsbrief waarin hij schreef ‘genoodzaakt [te zijn] 
voor het lidmaatschap van de Vereeniging van Letterkundigen te be-
danken’.176 Bovendien hadden de Duitsers op 11 juni 1941 als represail-
le voor een bomaanslag een nieuwe, omvangrijke razzia in Amsterdam 
ondernomen. Daarbij waren driehonderd Joodse mannen opgepakt en 
uiteindelijk naar Mauthausen vervoerd, het Oostenrijkse concentratie-
kamp waarheen ook de slachtoffers van de februarirazzia waren gede-
porteerd.177 Dat zij daar hun dood zouden vinden wist niemand zeker, 
maar werd door velen vermoed.178

 Gezien al deze maatregelen was het niet verwonderlijk dat veel ge-
meenteleden van de pig, maar ook anderen met een Portugees-Jood-
se achtergrond, er grote spijt van kregen dat ze zich in februari hadden 
aangemeld. Ze realiseerden zich dat de manier waarop ze geregistreerd 
stonden het verschil kon betekenen tussen leven en dood. Omdat ze in-
middels in de gaten hadden gekregen dat er een (kleine) kans was op 
herziening van een status als voljood – namelijk als ze konden bewijzen 
van oudchristelijke afstamming te zijn –, namen ze en masse advocaten 
in de hand om hun zaak bij Calmeyer te bepleiten. Het was al snel dui-
delijk welke advocaten zich voor hun zaak wilden inspannen. Natuur-
lijk lag het niet voor de hand dat de Portugese Joden de hulp inriepen 
van mr. Kwast, de openlijk antisemitische advocaat van Louis Frederik 
Teixeira de Mattos. Ook mr. Kymmel, de advocaat van Seline Nienhuis-
Teixeira d’Andrade bleek minder geschikt: hij had een exorbitant bedrag 
durven te vragen voor de behandeling van haar zaak.179 De Amsterdam-
se advocaat Hendrik van Krimpen was wél geschikt, en hij had boven-
dien goede contacten in Duitsland.180 Ook de Haarlemse L.M.I.L. (Lu-
cie) van Taalingen-Dols, advocate van de broers Mendes de Leon, nam 
zaken van aan hen gelieerde families aan.



Links: Hans Georg Calmeyer (1903-1972), tijdens de bezetting hoofd van de ‘Ent-

scheidungsstelle aus vo  6/1941’.

Rechts: Louis Frederik Teixeira de Mattos (1872-1945), civiel ingenieur en publicist.
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Nijgh, Australië.

Onder:  Mr. H. (Hendrik) van Krimpen (1889-1961), advocaat te Amsterdam. Foto 

afkomstig uit het naslagwerk Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in 

woord en beeld (1938), bijgenaamd ‘de Smoelenbijbel’.
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 Maar degene die vanaf het najaar van 1941 het gros van de Portuge-
zenzaken zou behartigen was de 34-jarige Haagse advocaat Y.H.M. 
(Martien) Nijgh. Dat hij goed in staat zou zijn voor de belangen van de 
Portugezen op te komen, lag voor de hand: Nijgh was al jarenlang een 
fervent beoefenaar van de genealogie, in het bijzonder van oude Portu-
gese geslachten, die, zoals hij later zou schrijven, ‘zich als een afzonder-
lijke groep in onze Nederlandse maatschappij op een betrekkelijk hoog 
sociaal niveau had[den] weten te handhaven’.181 Hij had persoonlijk een 
cartotheek aangelegd van ongeveer 1500 kaarten met geboorte-, huwe-
lijks- en sterfdata van Portugezen in Nederland. Die stelde hij graag aan 
zijn cliënten ter beschikking. Bovendien bevond Nijghs kantoor zich op 
loopafstand van het Binnenhof, waar Calmeyer zetelde. Met hem kon hij 
goed opschieten. Ze hadden veel gemeen: beiden waren kundige juris-
ten, ongeveer even oud en afkomstig uit de gegoede burgerij.182 Vrijwel 
dagelijks spraken ze met elkaar, vooral natuurlijk over de afstammings-
zaken, maar ook over gedeelde interesses – literatuur bijvoorbeeld; ze 
leenden elkaar zelfs boeken uit.183 Het is niet verwonderlijk dat mr. Nijgh 
na de oorlog de advocaat werd van de beschaafde Duitse ambtenaar die 
in zijn doen en laten zo verschilde van zijn rücksichtslose nazicollega’s.
 Maar zover was het nog lang niet. In het najaar van 1941 was het veel-
vuldige contact tussen Nijgh en Calmeyer pas net begonnen. In de oude 
agenda’s van Nijghs advocatenkantoor is goed te zien dat vanaf septem-
ber het karakter van Nijghs praktijk in rap tempo veranderde: stond hij 
in september 1941 nog alleen zijn confrère Emile Moresco bij, in januari 
1942 werd hij vrijwel volledig door Portugese afstammingszaken in be-
slag genomen.184 Het is allerminst verwonderlijk dat ook Eli d’Oliveira 
in het voorjaar van 1942 aanklopte bij de Haagse advocaat.

De afkomst van Eli d’Oliveira

Tijdens de bezetting van Nederland – en met name na februari 1941 – 
lukte het de nazi’s en hun Nederlandse zielsverwanten om in duizeling-
wekkend tempo de door hen zo gehate Joden als groep te isoleren en te 
vernederen. Ze grepen bovendien alle mogelijkheden aan om hun ook 
individueel het leven zuur te maken. Eli d’Oliveira kon erover meepra-
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ten. Op 1 november 1941 verscheen in het ‘onafhankelijk en onpolitiek 
orgaan tot wering van den Joodschen invloed’ De Misthoorn – een viru-
lente antisemitische scheldperiodiek – een groot artikel met de kop ‘Jo-
den als opvoedkundigen. Ons volk moet beschermd worden tegen Jood-
sche “voorlichting”’. De anonieme schrijver sprak er schande van dat bij 
een boekhandel als De Slegte nog steeds boeken van Joodse auteurs te 
verkrijgen waren. Het boek De opvoeding voor het huwelijk van schrij-
ver en opvoedkundige Frits van Raalte was zelfs in grote hoeveelheden 
voorradig – dat was het toppunt van brutaliteit, aldus de antisemitische 
krant. Hetzelfde gold voor een andere pedagoog die nog steeds niet was 
uitgeschakeld:

Ook de jood E. d’Oliveira, wonende De Lairessestraat 121 te Amsterdam, 
noemt zich psycholoog en opvoedkundige. Ook hij geeft nog steeds ad-
viezen, wanneer men daarom vraagt.
Deze jood is een dier hetze-elementen, die zich voor den oorlog op de 
werken van bekende Duitsche schrijvers hebben geworpen.
De joden, waar dan ook in de wereld, bemoeien zich meestal dan pas met 
een kunstwerk, als de schrijver ervan reeds lang een beroemd man is ge-
worden. Dan is er nl. geen risico: een groote oplaag is te verwachten en de 
centjes zijn zeker. [...]
De jood D’Oliveira heeft o.a. een monografie over Goethe geschreven, 
die bij de Wereldbibliotheek is verschenen.
Het is hemeltergend, wat deze vreemdeling in Europa durft te schrij-
ven over de werken van Duitschland’s grootste dichter Goethe, die in 
volmaakte zuiverheid het duitsche denken heeft geopenbaard. Zóó ge-
heel Duitsch in zijn handel en wandel was Goethe, dat de jood Börner, 
na Goethe’s dood, dronken van vreugde, uitriep: ‘Nu wordt Duitschland 
weder vrij!’
Goethe zelf schreef: ‘O, gij arme christenen, hoe slecht zal het u gaan, als 
de jood Uw uitslaande vleugelen kortwieken kan.’ Goethe was – en dat 
weet thans geheel Duitschland – allesbehalve een Jodenvriend. [...]
De jood D’Oliveira, die een monografie over Goethe schreef en die dus 
verondersteld wordt te weten, wat Goethe bezielde, werpt zich echter 
schaamteloos op het werk van een Duitschen dichter, die hem, den jood, 
veracht.
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‘Typisch-joodsch!’ zegt de lezer. Inderdaad, zoo zijn ze. Nimmer worden 
ze geleid door eenig eergevoel, maar uitsluitend door winstbejag. Het is 
voor joden als Van Raalte en d’Oliveira van nu af aan geraden hun wijshe-
den over germaansche literatuur voor zich te houden.185

Net zoals iedere Jood werd Eli d’Oliveira gezien als een onbetrouwbare 
vreemdeling die slechts uit was op winstbejag. Het was klassieke antise-
mitische retoriek, doorzichtige propaganda. Toch moet het huivering-
wekkend zijn geweest om opeens met naam en adres in een dergelijk 
blad te staan. Eli zal meer dan ooit het gevoel hebben gekregen dat de si-
tuatie voor Joden volstrekt de verkeerde kant op ging – en dus ook voor 
hemzelf en zijn familieleden, ook al voelden zij zich maar weinig ver-
want met de Joodse bevolkingsgroep.
 Eigenlijk had Eli d’Oliveira helemaal geen tijd om zich met zijn fami-
liegeschiedenis bezig te houden – maar hij was zich ervan bewust dat 
het moest. Niettemin duurde het nog tot 16 april 1942 voordat Eli con-
tact opnam met advocaat Nijgh in Den Haag.186 Op dat moment waren 
al tientallen Portugese families bezig hun stamboom uit te zoeken en 
‘bewijsmateriaal’ te verzamelen voor het bestaan van een christelijke 
afkomst. Nijgh kon dus volstaan met een routineus antwoord: het was 
nodig om zo veel mogelijk gegevens over de Portugese afkomst van het 
geslacht D’Oliveira te verkrijgen. Eli had een kwartierstaat nodig, het 
liefst een die zo ver mogelijk terugging in de geschiedenis en die zo min 
mogelijk ‘bijmenging’ met Asjkenaziem vertoonde. Daarbij kwam dat 
hoe meer verbinding er was met oudchristelijke, bij voorkeur adellijke 
geslachten, des te groter de kans leek op succes. Pas als Nijgh de kwar-
tierstaat had ontvangen, kon hij een rekwest voor Calmeyer opstellen. 
Met andere woorden, Eli d’Oliveira moest aan de slag.
 En Eli gíng aan de slag. Vanwege nieuwe Duitse bepalingen had hij 
nog maar weinig werk: in juni 1941 had de secretaris-generaal van het 
departement van Binnenlandse Zaken al aan de betreffende gemeenten 
verboden om hun raadsvergaderingen voortaan nog door Eli’s kantoor 
– dat ‘voor het grootste deel uit Joden bestaat’ – te laten stenograferen.187 
Ook was het Eli niet meer toegestaan om als psycholoog en pedagoog 
zijn niet-Joodse patiënten te blijven behandelen. Hoewel hij zich nu ei-
genlijk fulltime aan zijn studie wijsbegeerte-psychologie wilde wijden, 
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lijkt het erop dat hij de extra tijd voornamelijk besteedde aan zijn stam-
boomonderzoek.
 Hoe was het met de ‘kwaliteit’ van deze stamboom van de familie 
D’Oliveira gesteld? Voor zover Eli wist, zag die er redelijk gunstig uit. 
Van grote betekenis was allereerst dat hij met een Portugese vrouw was 
getrouwd. Ook zijn ouders waren beiden Portugees, evenals zijn groot-
ouders van vaderskant (kleermaker Elias d’Oliveira en Ester Belinfan-
te). Maar bij zijn grootouders van moederskant bevond zich een pro-
bleem: Jacob d’Oliveira, de rondreizende kermisartiest en komiek, was 
getrouwd geweest met de Hoogduitse Marianna Vreeland. Het was dus 
zaak aan dit ‘zwakke’ gegeven zo min mogelijk aandacht te schenken. 
Toen Eli bij de burgerlijke stand van Amsterdam een staat van inlichtin-
gen aanvroeg, lukte het hem om de betrokken ambtenaar de gegevens 
over de kerkgenootschappen van zijn grootouders een klein beetje aan-
gepast te laten weergeven. Bij het vakje ‘Kerkgenootschap’ van Marian-
na Vreeland stond simpelweg: ‘Laatste: P. Isr.; Bij geboorte: –-.’ Het eer-
ste element van dit antwoord was correct: door haar huwelijk met Jacob 
was ze immers tot de pig toegetreden. Maar dat ze bij haar geboorte tot 
het Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap (nik) – de Hoogduit-
se gemeente – had behoord, dat ‘vergat’ de ambtenaar te vermelden.188 
Het gaf Eli de mogelijkheid om bij dit kerkgenootschap een verklaring 
te vragen dat Marianna niet voorkwam in haar registers. De verklaring 
werd zonder morren verstrekt.189

 Een generatie verder terug in de geschiedenis moest Eli dezelfde 
kunstgreep toepassen: Grietje Levee, de vrouw van de gevierde Fras-
cati-dansmeester Abraham d’Oliveira, was ‘helaas’ eveneens Hoog-
duits. Ook voor haar vroeg Eli eenzelfde uittreksel aan bij de burger-
lijke stand.190 Maar de overige personen binnen deze generatie boden 
meer reden tot vreugde. De moeder van Eli’s grootmoeder Ester Bel-
infante heette namelijk Batseba del Valhe (getrouwd met Sadic Belin-
fante). Haar zus was getrouwd met een andere Belinfante, en zij hadden 
weer een dochter die was getrouwd met een zekere Isaac Henriques Pi-
mentel – stuk voor stuk Sefardische namen. Van de familie Henriques 
Pimentel was de stamboom al uitgezocht: die ging terug tot 1398, toen 
stamvader Don Juan Alonso Pimentel wegens zijn verdiensten als veld-
heer van koning Hendrik iii tot graaf werd verheven. Hoewel dit ge-
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geven slechts via een grote omweg tot de familie D’Oliveira te herlei-
den was, schrok Eli er niet voor terug om in een apart supplement op 
zijn stamboom de geschiedenis van de familie Henriques Pimentel uit 
de doeken te doen. Over de conclusie was geen twijfel mogelijk: ‘De al-
dus met de D’Oliveyra’s verwante familie Henriques Pimentel mag gel-
den als een typisch voorbeeld van een oorspronkelijk niet Joodsch maar 
adellijk Portugeesch geslacht, dat zich als Katholiek en uit vrije verkie-
zing in Nederland vestigde, en zich later in Nederland aansloot bij de 
z.g. Portugees-Israelieten.’191 De adelbrief en de stamboom van de Pi-
mentel voegde hij als bijlagen van het supplement op zijn eigen stam-
boom toe.
 Eli’s overgrootmoeder Batseba del Valhe bood nog andere aankno-
pingspunten. Met haar man Sadic Belinfante had zij een zoon gekregen, 
Mordechai. Die was in 1835 getrouwd met Hanna Colaço Capadoce. 
Deze Hanna had een oudovergrootvader (zeven generaties terug) ge-
naamd Abraham Orobio de Castro, die in 1695 met Ester de Leon was 
getrouwd. Hier was dus een connectie te maken met de familie Men-
des de Leon, die van Calmeyer een arische status had gekregen. Boven-
dien had Eli van rechter De Beneditty vernomen dat Abraham Orobio 
de Castro de zoon was van de katholieke Spaanse dokter en filosoof Bal-
thasar Orobio de Castro (1620-1687). Op basis van het bekende boek 
Geschiedenis der Portugeesche Joden te Amsterdam (1925) van J.S. da Sil-
va Rosa gaf Eli enkele bijzonderheden over deze Balthasar. Die had als 
lijfarts van de hertog van Medina Coeli eens een knecht wegens diefstal 
gestraft. De dienaar had hem vervolgens als ‘geheimjood’ bij de Inqui-
sitie aangeklaagd, waarna hij drie jaar in een kerker was opgesloten en 
gefolterd. Omdat het de Inquisiteurs niet lukte hem een bekentenis af te 
dwingen, lieten ze Balthasar vrij, waarna hij via Toulouse naar Amster-
dam vluchtte.192 Dat hij dit deed, zoals Da Silva Rosa vermeldde, omdat 
‘hij niet langer het Christendom kon huichelen’, nam Eli verstandig ge-
noeg niet op in zijn verhaal.193

 Uit bovenstaande voorbeelden blijkt hoe inventief Eli d’Oliveira te 
werk ging – of: te werk moest gaan – bij het herleiden van zijn stam-
boom: oneffenheden verbloemde hij zo veel mogelijk, minieme licht-
puntjes buitte hij op welhaast groteske wijze uit. Zo was een van zijn 
29 oudgrootouders (zes generaties terug) verwant aan de markiezen 
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van Montfoort, en maakte hij er een groot punt van dat een van zijn 114 
stamgrootouders (tien generaties terug) afkomstig was uit ‘de streng-
Katholieke Vlaamsche familie Lindo’.194 Dat de familie Lindo tevens 
eeuwenlang een vooraanstaande rol had gespeeld in de Portugees-Jood-
se gemeente van Londen, vermeldde Eli d’Oliveira wijselijk niet.195 Maar 
de feiten die hem wél uitkwamen probeerde hij zo veel mogelijk te on-
derbouwen door zeventiende-eeuwse notariële documenten en uittrek-
sels uit ondertrouwregisters bij te voegen.
 Uiteindelijk kwam Eli d’Oliveira tot de conclusie dat zijn voorouders 
uit mannelijke lijn – dus met de naam Jessurun d’Oliveira – afkomstig 
waren uit het Noord-Portugese plaatsje Vila Real. In 1646 was name-
lijk een zekere Jacob Jessurun d’Oliveyra uit Vila Real in Amsterdam ge-
trouwd met de eveneens uit Vila Real afkomstige Hester Dias Pathoua. 
Aangezien bij hun geboorte er al meer dan 125 jaar geen Joden meer in 
Portugal mochten wonen, was het volgens Eli onmogelijk dat zij Joden 
waren geweest. Verder vermeldde Eli dat Jacob en Hester in Amsterdam 
een zoon hadden gekregen: Mozes Jessurun d’Oliveira. Hij zou dus als 
eerste lid van de familie D’Oliveira in Nederland zijn geboren. Jammer 
genoeg kon Eli van hem geen geboortedatum vermelden.196

 Dat laatste is logisch, want Moseh (of Mozes) Jessurun d’Oliveira 
was dezelfde Moseh die de parnasiem van de Portugees-Joodse ge-
meente in 1700 in de ban hadden gedaan vanwege het uitroepen van on-
welvoeglijke taal in de bestuurskamer. In het eerste hoofdstuk zagen we 
al dat Moseh helemaal niet in Amsterdam was geboren, maar in Vene-
tië. Daar had hij een Joodse opvoeding gekregen, waarna hij als sofeer – 
nota bene een Joods-religieus beroep – rond 1675 naar Amsterdam was 
verhuisd. De datum waarop en de reden waarom Eli’s voorvader Moseh 
naar Amsterdam was gekomen, waren in 1942 volledig onbekend. Meer 
informatie over hem was alleen te verkrijgen geweest na intensief onder-
zoek in de archieven van de pig, en die waren destijds nog moeilijk toe-
gankelijk en bovendien niet geïnventariseerd. Wat dit betreft had Eli dus 
geluk, want de uitgesproken Joodse identiteit van zijn voorouders zou 
onwelkome informatie zijn geweest. Wél bekend was de naam van Mo-
sehs vader: Jacob. Ook hiermee had Eli geluk, want aangezien er toeval-
lig een zekere Jacob d’Oliveira rond 1746 als nieuwchristen vanuit Vila 
Real naar Amsterdam was geëmigreerd, hoefde Eli geen grote kracht-
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toer uit te halen. Hij vermeldde simpelweg dat deze Jacob de vader was 
van Moseh. Een ervaren genealoog als Ten Cate zou wel vraagtekens 
bij Eli’s redenering kunnen plaatsen, maar zonder de pig-archieven zou 
het voor hem tegelijkertijd bijna ondoenlijk zijn om met sluitende tegen-
argumenten te komen.

Het was een enorm karwei om het materiaal van alle verschillende ge-
neraties, inclusief bijlagen en supplementen op bijlagen, in gereedheid 
te brengen. Gelukkig stond Eli er niet alleen voor. Vanuit de pig was 
een klein comité opgericht om gemeenteleden en anderen met Portu-
gees-Joodse roots te assisteren bij het opstellen van een zo uitgebreid 
mogelijke stamboom: de dienst ‘Investigações genealógicas sobre famí-
lias portuguesas e espanholas’. De kern werd gevormd door twee neven: 
M.S. (Mozes) Vaz Dias – ook wel ‘M.S.’ genoemd – en M.A. (Morde-
chai) Vaz Dias. De eerste was de bekende stenograaf, journalist en op-
richter van Persbureau Vaz Dias, dat tot in de jaren dertig een mono-
polie op nieuwsuitzendingen voor de radio had gehad.197 Zijn neef was 
de zoon van de in 1939 overleden A.M. (Abraham) Vaz Dias, een auto-
didact die was uitgegroeid tot een van de belangrijkste historici van de 
Portugees-Joodse gemeente.198 Hij had een groot archief nagelaten, in-
clusief veel genealogisch materiaal over de gemeenteleden. Het kwam 
nu van pas om kwartierstaten als die van Eli d’Oliveira te controleren en 
aan te vullen.
 De neven Vaz Dias stonden in de zomer van 1942 – de periode dat de 
deportaties van Joden naar Westerbork, en van daaruit naar Oost-Euro-
pese concentratie- en vernietigingskampen begonnen – voortdurend in 
overleg met advocaat Nijgh in Den Haag. Ook hij had immers een archief 
vol bruikbare genealogische gegevens, die op hun beurt weer een aan-
vulling konden betekenen op de collectie van Vaz Dias. In het geval van 
de kwartierstaat van Eli d’Oliveira was er eveneens onderling contact: 
Mordechai Vaz Dias had opgemerkt dat Eli ten onrechte een huwelijk uit 
1751 had opgenomen: zijn oudvader Sadic Belinfante (vijf generaties te-
rug) was niet getrouwd met Ribca Delgado, maar met Paloma Belinfan-
te. Hierdoor klopte in één keer een hele tak van de stamboom niet meer, 
en Vaz Dias had niet al het materiaal van de nieuw in te vullen tak com-
pleet. Zou Nijgh misschien aanvullende gegevens kunnen leveren?199
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 Deze vraag van Mordechai Vaz Dias zegt veel over de zorgvuldige 
en gedetailleerde manier waarop de Portugese Joden in de oorlog hun 
stambomen vervaardigden. Er was geen sprake van dat het door Eli op-
gevoerde huwelijk de stamboom enig kwaad zou doen; net als Belinfan-
te was Delgado immers een Sefardische naam. Maar ondanks de grote 
drukte op genealogisch gebied – Mordechai vermeldde in zijn brief aan 
Nijgh dat de pig ‘op het oogenblik overstelpt is met werkzaamheden 
in verband met verklaringen omtrent de afstamming’ – koos hij er toch 
voor om de fout te verbeteren en de stamboom aan te vullen. De Portu-
gezen waren ervan doordrongen dat ze genealogisch vakwerk moesten 
leveren; de schrik voor hun tegenstrever Ludo ten Cate zat er blijkbaar 
goed in. Bovendien waren ze trots op hun afkomst en legden ze er eer in 
om deze zo goed mogelijk te documenteren.
 Op 17 augustus 1942 was het eindelijk zover: Eli d’Oliveira stuurde 
zijn uitgewerkte kwartierstaat, inclusief bijlagen, naar zijn advocaat in 
Den Haag. Hij voegde er een persoonlijk postscriptum aan toe, waarin 
hij Nijgh op de hoogte hield van zijn studie wijsbegeerte-psychologie 
en van zijn lichamelijke gesteldheid. Die was niet al te best, want hij had 
een oogspierverlamming opgelopen. Eli schreef er niet bij wat de oor-
zaak was – misschien was die wel gelegen in het maandenlange getuur 
naar kleine lettertjes op geboorte- en trouwaktes –, maar maakte wel 
kenbaar dat hij slechts heel weinig kon zien, en dus vrijwel niet kon stu-
deren. Aangezien er echter met ingang van het nieuwe collegejaar geen 
Joden meer tot de universiteit werden toegelaten, ging hij er toch alles 
aan doen om voor die tijd op te gaan voor zijn doctoraalexamen.200

 Het lukte Eli inderdaad om voor aanvang van het nieuwe collegejaar 
zijn bul te behalen; een belangrijke horde richting het door hem zo fel-
begeerde doctoraat was genomen, en trots schreef hij voortaan op zijn 
briefpapier de letters ‘drs.’ voor zijn gedrukte naam. Hij kon nu serieus 
voortmaken met het schrijven van zijn proefschrift. Hiervoor had hij 
overigens een bijzonder onderwerp gekozen, waarin twee ankerpunten 
uit zijn carrière samenkwamen: literatuur en psychologie. Eli wilde na-
melijk onderzoeken hoe de psychologische structuur van Lodewijk van 
Deyssel van invloed was op diens literaire stijl. Op basis van de theorie 
van Adler selecteerde hij een aantal ‘minderwaardigheden’ die op Van 
Deyssel van toepassing waren en door hem werden gecompenseerd: de 
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‘minderwaardigheid van huid, handen en schedelbouw’ leidde bij Van 
Deyssel bijvoorbeeld tot een dandyhouding – die kwam niet alleen terug 
in zijn gedrag, maar ook in zijn werk. Om dat aan te tonen verdiepte Eli 
zich in Van Deyssels novelle Caesar, die als hoofdpersoon een Deense 
jongen heeft. In hem ontwaarde Eli een bron van ‘onderwaardigheids-
waan’, namelijk ‘de verschillende lelijkheden van zijn uiterlijk, met name 
van zijn gelaat’. Opmerkelijk genoeg bekeek de jongen zichzelf voortdu-
rend in allerlei spiegels, bij verschillende belichtingen, totdat hij meende 
in zijn eigen gelaat ‘“de hoogste menschelijke schoonheid” te hebben ge-
zien’. Het leidde in het verhaal Caesar tot een vorm van narcistisch dan-
dyschap, en dat was bij Van Deyssel zelf ook duidelijk aanwezig.201 Het is 
opvallend hoe Eli in zijn promotieonderzoek op een biologistische ma-
nier gedrag en stijl probeerde te verklaren – een methode die in de buurt 
komt van de werkwijze van de Aktie Portugesia.
 Naast het werk aan zijn proefschrift bleef Eli druk bezig met het per-
fectioneren van zijn kwartierstaat – die hij telkens opnieuw overtypte 
en voorzien van nieuwe bijlagen opstuurde naar advocaat Nijgh202 – en 
het verzamelen van allerhande documenten die zijn dossier goed kon-
den doen. Zo verkreeg hij in september 1942 een briefje van ds. P. van 
der Veer, de vrijzinnige predikant-voorganger van De Vrije Gemeente 
in Amsterdam.203 ‘Op grond van kennis van [Eli d’Oliveira’s] persoon-
lijkheid en antecedenten’ was de dominee ervan overtuigd dat hij van 
christelijk-religieuze gezindheid was. Althans, dat stond er op het brief-
je te lezen. Er zijn verder geen bronnen die erop duiden dat Eli enige 
affiniteit met een kerkgenootschap heeft gehad nadat hij uit de Portu-
gees-Israëlietische Gemeente was getreden. Daarom is het ook heel 
goed mogelijk dat de verklaring vervalst was: volgens een naoorlogse 
uitspraak van Nijgh stelde hij, in samenwerking met zijn medewerkers 
en cliënten, zeker de helft van alle attesten van christelijke gemeenten 
zelf op.204

Eli zon ook op andere manieren om zijn positie te versterken. Zo stel-
de hij in 1943 voor Nijgh een aide-mémoire op die de advocaat kon ge-
bruiken voor zijn op te stellen bezwaar- en verzoekschriften aan de 
Duitsers. Het is een opmerkelijk document, dat in zijn context de ha-
chelijkheid van de situatie voor Joden goed tot uitdrukking brengt. De 
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aide-mémoire begon met een statement: ‘Drs. a .e . d’oliv eir a heeft 
het nieuwe Duitschland groote kultureele diensten bewezen.’ Het was 
immers Eli geweest die er in 1934 krachtig voor had gepleit om Duit-
se stenografen toe te laten tot het internationale stenografencongres te 
Amsterdam. Het nieuwe Duitsland had het belang van Eli’s inspannin-
gen ingezien: de nsdap-rijksministers Wilhelm Frick (Binnenlandse 
Zaken) en Bernhard Rust (Onderwijs) hadden zich voor de zaak geïnte-
resseerd, en zoals al beschreven was de Führer van de Duitse Stenogra-
fenschaft Karl Lang naar Amsterdam gekomen om persoonlijk met Eli 
te onderhandelen. Gevolg was geweest dat alle Duitse stenografen als 
volwaardige vakbroeders in Amsterdam werden begroet en soms zelfs 
enigszins op de voorgrond traden. ‘Enkele Nederlanders en Franschen 
hebben dit ondergetekende wel eens zachtjes verweten...’ schreef Eli.
 Hoewel het nooit in hem was opgekomen om iets aan het nieuwe 
Duitsland terug te vragen voor zijn in 1934 verrichte inspanningen, ver-
volgde Eli, vond hij dat nu toch de tijd was gekomen om te vragen of 
de Duitsers hem niet wat meer vrijheid van beweging konden gunnen. 
Vanwege de anti-Joodse bepalingen kon hij zich namelijk niet meer in 
openbare ruimtes vertonen, wat hem bij zijn wetenschappelijk onder-
zoek – waarvoor hij bibliotheken en kunstverzamelingen moest raad-
plegen – ernstig belemmerde. Hij kwam tot zijn vraag omdat zijn af-
stammingsonderzoek ‘zeer duidelijk’ had uitgewezen dat hij niet tot het 
Joodse ras behoorde:

Mijn stamboom is een van de zeer weinige, die rechtstreeksche afstam-
ming, tot in Portugal en Spanje toe, met in Nederland aanwezige docu-
menten werkelijk kan aantoonen. [...] Mijn voorouders zijn geliëerd aan 
voorname oud-christelijke Portugeesche en Spaansche families. Zij leef-
den tot ± 1650 in Portugal en kunnen reeds uit dien hoofde geen Joden zijn 
geweest. Tenminste twee kwartieren van mijn stamboom wijzen op ver-
menging met Zuid-Nederlandsche adel, waarvan ik rechtstreeks afstam.

Eli had nog meer argumenten. Die hadden niet betrekking op zijn stam-
boom, maar op zijn religieuze gezindheid:
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Ik behoor tot een Christelijke kerk, mijn kinderen hebben een Christe-
lijk godsdienstige opvoeding gehad, mijn zoon [...] heeft drie kinderen 
die kort na hun geboorte werden gedoopt. [...] [I]n de familie van mijn 
vrouw is een duidelijk neiging tot het aangaan van gemengde huwelij-
ken. Onze kennissenkring bestaat voor het allergrootste gedeelte uit 
Ariërs.

Was het nog enigszins voorstelbaar dat Eli zelf in een mogelijke afstam-
ming van Jacob d’Oliveira uit Vila Real geloofde, wat betreft zijn religio-
siteit nam hij heel bewust een loopje met de waarheid. Hij behoorde im-
mers tot geen enkele Kerk, en afgezien van de besnijdenis van zijn zoon 
hadden zijn kinderen een areligieuze opvoeding gehad. Dat in de fami-
lie van zijn vrouw veel gemengde huwelijken voorkwamen, klopte ook 
niet: vijf broers en zussen van Louise en Simcha hadden partners met 
een Portugees-Joodse achtergrond, drie partners waren van Asjkenazi-
sche afkomst en slechts één had geen enkele Joodse roots. De opmer-
king over Eli’s kennissenkring ten slotte was minder uit de lucht gegre-
pen. Dat die voor ‘het allergrootste gedeelte’ uit niet-Joden bestond was 
wellicht enigszins overtrokken, maar waarschijnlijk niet ver bezijden de 
waarheid. Wat hier wel belangrijk is om op te merken, is dat Eli in zijn 
woordkeuze (‘Ariërs’) volledig meeging in het door de nazi’s gebezigde 
taalgebruik.
 Eli ging niet alleen mee in het nazistische taalgebruik, hij appelleer-
de ook aan bestaande antisemitische stereotypen, zo blijkt uit de laatste 
alinea van zijn aide-mémoire. Hierin vulde hij de argumenten van zijn 
afstamming en religieuze gezindheid aan met redenen die betrekking 
hadden op zijn opvattingen, zijn levensloop en zijn nageslacht:

Mijn meeningen op godsdienstig en wijsgeerig terrein gaan lijnrecht te-
gen de Joodsche in. Ik heb mij nooit met politiek ingelaten en behoor tot 
geen enkele partij. Ik heb mij nooit aangetrokken gevoeld tot handel en fi-
nanciën, maar slechts tot wetenschap en kunst. Als autodidact heb ik op 
vergevorderden leeftijd in mijn vak alle vereischte academische examens 
afgelegd. Ook mijn kinderen staan buiten den handel en buiten de poli-
tiek. Mijn dochter heeft als arts reeds op jeugdigen leeftijd een weten-
schappelijke methode gevonden, die voor de volksgezondheid van groote 
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beteekenis is. Mijn zoon is in het door hem beoefende kunstambacht een 
van de allereersten van ons land.

Los van het feit dat Eli ook hier de werkelijkheid een beetje mooier 
maakte dan ze eigenlijk was – in zijn jonge jaren had Eli zich immers als 
districtsleider van de socialistische partij in Antwerpen wel degelijk met 
politiek ingelaten –, springt hier meteen in het oog dat hij zich afzette te-
gen het beeld van de ‘geldjood’, zoals dat in antisemitische kringen bij-
voorbeeld bestond over leden van vermogende Asjkenazische families 
als de Wertheims, de Asschers en de Rothschilds. Eli lichtte daarom ex-
pres zijn interesse in de filosofie, kunsten en wetenschappen uit, de ter-
reinen waarop de ‘verfijnde’ Sefardiem van oudsher uitblonken. Dat hij 
geen uitzondering was, bewezen Eli’s kinderen wel, die eveneens excel-
leerden in respectievelijk de wetenschap (Elsa) en de kunst (Jaap).
 Aan het slot kwam Eli tot de volgende samenvatting:

Op al deze gronden ben ik van oordeel, dat het mogelijk moet zijn, voor 
mij op grond van aan het nieuwe Duitschland bewezen diensten vrij-
stelling te verkrijgen van de beperkingen, die zijn opgelegd aan een ras, 
waartoe ik niet behoor.205

De aide-mémoire van Eli d’Oliveira aan zijn advocaat is niet alleen een 
opvallend document, de inhoud is – op zichzelf, dus los van de context 
– op zijn minst opmerkelijk te noemen: Eli benadrukte niet alleen zijn 
verdiensten voor nazi-Duitsland, hij ging ook mee in nationaalsocialis-
tische retoriek en gebruikte antisemitische stereotypen. Zijn woorden 
laten indirect zien hoezeer hij zich in het nauw gedreven voelde. Om 
zijn huid – en die van zijn familie – te redden was hij bereid om zijn ach-
tergrond te verloochenen ten koste van een opportunistische tactiek die 
hij als laatste redmiddel zag. Tegen beter weten in ontkende hij immers 
zijn Joodse afkomst, de afkomst die – hoe hij het ook wendde of keer-
de – deel uitmaakte van zijn eigen identiteit: zijn traditioneel-religieuze 
ouders hadden hem als baby laten besnijden, hij was opgegroeid in de 
Amsterdamse Jodenbuurt en had jarenlang te midden van Joodse dia-
mantbewerkers geleefd. Hij had weliswaar de Joodse religie snel de rug 
toegekeerd, maar op verschillende momenten in zijn leven bleef zijn 
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achtergrond een cruciale rol spelen in zijn beoordeling – bijvoorbeeld 
toen hij in Antwerpen een toneelstuk vol Joodse stereotypen bijwoon-
de, of toen hij Querido’s spottende beschrijving van Portugees-Joods 
leven in Aron Laguna las. Op zulke momenten voelde hij zich verbonden 
met de bevolkingsgroep waarvan hij deel uitmaakte, of in elk geval deel 
had uitgemaakt. Zo bekeken kon Eli’s stellige bewering dat hij niet be-
hoorde het Joodse ‘ras’ dus nooit door hemzelf ook maar enigszins als 
waarachtig worden aangemerkt. De flagrante onwaarheden in zijn tekst 
(over de zogenaamde christelijke opvoeding van zijn kinderen, of over 
de afwezigheid van enige politieke activiteiten) versterken deze ziens-
wijze alleen maar.
 Toch is onwaarschijnlijk dat Eli álle elementen uit zijn aide-mémoi-
re larie vond. Eli lijkt wel degelijk trots te zijn geweest op zijn afkomst, 
maar dan wel specifiek op zijn afkomst als ‘Portugees’ (en niet zozeer als 
‘Jood’). In het vorige hoofdstuk zagen we immers al dat Eli zich in zijn 
recensie van Aron Laguna bevattelijk had getoond voor de mythe van 
Sefardische superioriteit. Nu stamt deze recensie uit 1919, en de aide-
mémoire uit 1943. Misschien keek Eli na meer dan twintig jaar inmid-
dels heel anders naar de relatie tussen beide Joodse groepen. Dat lijkt 
echter niet het geval te zijn geweest. In een andere brief van Eli aan zijn 
advocaat uit 1943 is namelijk eveneens een aanwijzing te vinden dat Eli 
de Sefardische cultuur en geschiedenis verheerlijkte en boven die van de 
Asjkenaziem plaatste.
 In deze brief vroeg Eli bij Nijgh aandacht voor het lot van mevrouw 
Sara Vaz Dias-Colaço Osorio, de weduwe van de in 1939 overleden his-
toricus A.M. Vaz Dias. Eli blies hoog van de toren over de verdiensten 
van wijlen Vaz Dias; aan diens verzameling van genealogisch archief-
materiaal was het immers te danken geweest dat zoveel Portugezen uit-
gebreide kwartierstaten hadden kunnen opmaken. A.M. Vaz Dias had 
bovendien vele doorwrochte studies gepubliceerd, die uitblonken ‘door 
soberheid van stijl en helderheid van gedachtengang’. De studies bevat-
ten, aldus Eli d’Oliveira,

tallooze groote en kleine, maar steeds belangrijke gegevens over de ge-
schiedenis, de cultuur, de economische positie van de Portugeezen, die 
zich in de oudste wijken te Amsterdam vestigden (ook over de hulp die zij 
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de Hoogduitsche Joden bij hun vestiging in Nederland hebben bewezen, 
waarbij enkele trekken aan den dag kwamen, die wij ook nu nog wel eens 
bij de Oost-Joden ontmoeten).206

Uit deze laatste tussen haakjes geplaatste zin blijkt opnieuw dat Eli niet 
gespeend was van vooroordelen tegen de groep van Hoogduitse Joden. 
Na hun vlucht voor de pogroms in Oost-Europa waren de armlastige 
Asjkenaziem in de loop van de zeventiende eeuw inderdaad financi-
eel geholpen door de veel welgesteldere Sefardiem.207 Met zijn laatste 
woorden suggereerde Eli dat er al in de eerste periode dat beide groe-
pen in Amsterdam samenleefden, een contrast bestond tussen de gul-
le, barmhartige Sefardiem en de zogenaamd op geld gefixeerde, profite-
rende Asjkenazische Joden – een contrast dat doorliep tot in zijn eigen 
tijd.
 De manier waarop Eli d’Oliveira aan de verhouding tussen Sefardi-
em en Asjkenaziem refereerde, doet denken aan wat de historicus Peter 
Gay ‘selectief antisemitisme’ heeft genoemd in zijn studie over de hou-
ding van sterk ingeburgerde Duitse Joden in vooroorlogs Berlijn – in het 
bijzonder, interessant genoeg, van de door Eli zo bewonderde schrijver 
Jakob Wassermann – ten opzichte van de grote massa’s geïmmigreerde 
Oost-Joden.208 De autochtone Joden waren enerzijds solidair met hun 
geloofsgenoten – ze zagen het als hun plicht om hen te steunen met geld 
en andere voorzieningen –, maar wilden anderzijds niet te veel met deze 
‘inferieure groep’ worden geïdentificeerd. Zij dachten in dezelfde ste-
reotypen over hun Oost-Joodse geloofsgenoten als veel niet-Joden dat 
deden.209

 Ook Eli’s karakterisering van wijlen Vaz Dias, bijna aan het einde van 
zijn brief, was veelzeggend: Eli noemde hem ‘een zoo verdienstelijk en 
merkwaardig man, dien ik een typischen, soberen, onverdroten werken-
den, belangeloozen Portugees vind’ – hier legde Eli duidelijk nadruk op 
Vaz Dias’ hoogstaande ‘Portugese’ identiteit en waardige karakterei-
genschappen, die niet toevallig tegengesteld waren aan de stereotypen 
die er over Asjkenazische Joden bestonden. Kortom, Eli zal zijn aide-
mémoire voor Nijgh heel sterk hebben aangezet en overtrokken, maar 
tot op zekere hoogte was en bleef ook hij bevangen door de mythe van 
Sefardische superioriteit.
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De onzekere situatie van het gezin d’Oliveira-Leo  
en de redding van Elsa d’Oliveira

Eli d’Oliveira’s inspanningen voor de weduwe Vaz Dias doen niet al-
leen de wenkbrauwen optrekken. Ze richten ook het vizier op een ei-
genschap die hij al zijn hele leven had bezeten, en die in de oorlog niet 
verloren was gegaan: zijn bereidheid om mensen in moeilijkheden bij te 
staan. Zoals hij voor de oorlog mensen als Rensburg, Ritter en de wedu-
we Querido hielp, zo spande hij zich tijdens de bezetting in voor fami-
lieleden, vrienden en kennissen in het nauw. Jammer genoeg liepen zijn 
pogingen om het noodlot van de weduwe Vaz Dias te keren op niets uit: 
het lukte Nijgh niet om haar op een lijst voor geprivilegieerden te krij-
gen.210 Ook in een andere zaak, namelijk met betrekking tot zijn eigen 
zoon en schoondochter, zou Eli geen succes hebben.

Jaap en Gerda waren door de bezetting zwaar getroffen. Haalde Jaap 
voor de oorlog al weinig inkomsten uit zijn architectuurfotografie, van-
af 1941 droogden zijn inkomsten vrijwel volledig op: de weinige op-
drachtgevers die hij had waren vrijwel allen van niet-Joodse afkomst, en 
aan hen mocht hij wegens de Duitse bepalingen geen werk meer leveren. 
Met de invoering van het persoonsbewijs medio 1941 kon hij weliswaar 
gedurende een beperkte periode iets bijverdienen door in zijn studio 
aan huis pasfoto’s te maken. Ook assisteerde hij illegaal in de donkere 
kamer van reclamefotograaf Marius Meyboom.211 Maar omdat hij ook 
zijn vrouw en drie kinderen – in 1938 was dochter Friederike geboren 
– moest onderhouden, was hij afhankelijk van anderen: van Eli bijvoor-
beeld, en van zijn schoonmoeder. Uit de handgeschreven memoires van 
Margarethe Leo blijkt dat de Duitse schoonfamilie elke maand geld bij-
eenbracht en naar Amsterdam verstuurde, opdat het gezin van Jaap 
d’Oliveira ‘niet verhongerde’.212

 In de loop van de oorlog zou van Margarethe ook een immaterieel of-
fer worden gevraagd. Volgens haar memoires kreeg ze op zeker moment 
bericht van een Nederlandse advocaat, die met haar wilde afspreken in 
het statige Hotel Adlon in Berlijn, naast de Brandenburger Tor. Samen 
met haar dochter Waltraut reisde ze op de afgesproken dag naar het 
hotel, waar ze plaatsnam in de lobby. Toen de advocaat binnenkwam, 
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was hij onaangenaam verrast dat Margarethe haar dochter had meege-
bracht. Hij wilde Margarethe absoluut onder vier ogen spreken – blijk-
baar was het onderwerp uiterst intiem. Na enig tegenstribbelen stemde 
ze toe. De advocaat legde haar uit dat hij voor zijn werk veel met Duitse 
banken te maken had en daarom veel in Duitsland moest zijn. Ook ver-
telde hij dat hij in Amsterdam de schoonfamilie van Margarethes doch-
ter Gerda zijdelings bijstond. Samen met Gerda’s schoonvader Eli had 
hij een plan bedacht om het gezin van Jaap en Gerda te helpen. Gerda 
had immers een enorm risico genomen door zich in februari 1941 niet 
aan te melden als dochter van een Joodse vader – als de Duitsers deze 
omissie zouden ontdekken, zou niet alleen zijzelf, maar zouden ook 
haar directe familieleden groot gevaar lopen. En toen vroeg de advocaat 
het: kon Margarethe niet een verklaring afleggen dat haar eerste dochter 
Gerda was voortgekomen uit een buitenechtelijke relatie met een ari-
sche man?
 Het plan was even simpel als doeltreffend. Bovendien had de prak-
tijk uitgewezen dat een dergelijke constructie kans van slagen bood: in 
Nederland had een groep advocaten – onder wie de advocaten die zich 
bezighielden met de Portugezenzaken – zich inmiddels gespecialiseerd 
in het construeren van verhalen over overspel. ‘In [...] Nederland bleken 
zeden te hebben geheerst,’ aldus de historicus Jacques Presser, ‘niet on-
gelijk aan die van Sodom en Gomorrah, of die van het laat-Romeinse 
Rijk; het was al overspeligheid, wat de klok sloeg.’213 Om hun verhalen 
met ‘bewijzen’ te onderbouwen, riepen de advocaten de hulp in van al-
lerhande figuren: handschriftvervalsers fabriceerden ‘oude’ liefdesbrie-
ven van moeders aan hun niet-Joodse minnaars; antropologen vaardig-
den erfbiologische attesten uit waarin fysieke gegevens van kinderen 
overeenkwamen met die van hun zogenaamd ‘natuurlijke’ vaders; dok-
ters fingeerden medische rapporten over gebleken impotentie van wet-
telijke vaders – niets was te gek, als het Calmeyer maar tot een statusver-
andering kon bewegen.214

 Het was dus niet eens zo uitzonderlijk dat de advocaat – hoogst-
waarschijnlijk ging het om mr. Hendrik van Krimpen, die in Amster-
dam een groot aantal Calmeyer-zaken behartigde, regelmatig contact 
had met Nijgh en over veel Duitse relaties beschikte – aan Margarethe 
om een valse verklaring vroeg; de verklaring van een overspelige moe-
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der was essentieel in dit soort zaken. Maar Margarethe was ‘wie vor den 
Kopf geschlagen’ toen ze het voorstel van de advocaat vernam. Ze was 
gelukkig getrouwd geweest, niemand van haar kennissen zou geloven 
dat haar eerste kind niet door Julius Leo was verwekt. Nee, ze was be-
reid om alles te doen voor het welzijn van haar kinderen, maar haar hu-
welijk verloochenen, dat kon ze simpelweg niet over haar hart verkrij-
gen. Ze wees de door de advocaat geopperde mogelijkheid dus beslist af. 
Daarbij vertelde ze hem dat ze in God geloofde. Als Gerda en haar ge-
zin waren voorbestemd om door toedoen van Hitler om te komen, dan 
zou de door de advocaat voorgestelde list daaraan niets veranderen. Het 
was een hartverscheurende weigering. Margarethe noemde het zelfs ‘de 
zwaarste beslissing in haar leven’. In de periode na het gesprek maakte 
ze vele slapeloze nachten door, piekerend of ze op basis van haar gods-
vertrouwen wel juist had gehandeld.215

 Margarethes godsvertrouwen leidde er in elk geval toe dat haar de 
dochter de hele oorlog bevreesd moet zijn geweest dat de waarheid over 
haar afkomst zou uitkomen. Maar zolang dat niet het geval was, bevon-
den zij en haar gezin zich in relatieve vrijheid. Door Gerda’s arische sta-
tus gold Jaap, die zich wel als Jood had aangemeld, automatisch als ‘ge-
mengd gehuwd’. Dat was van cruciaal belang. De Duitsers spaarden 
namelijk gemengd gehuwden met kinderen van deportatie naar Wes-
terbork en naar de ‘werkkampen’ in Oost-Europa; dat zou te hardvoch-
tig zijn voor hun niet-Joodse familieleden.216 Jaap bleef weliswaar nog 
steeds als Jood geregistreerd staan – wat betekende dat hij de ‘j’ in zijn 
persoonsbewijs behield en de per 3 mei 1942 verplichte Jodenster op 
zijn kleding moest dragen –, maar hij liep geen direct risico. Tenminste, 
hij liep voorlopig geen direct risico. De maatregelen en verordeningen 
van de bezetter konden snel veranderen; het was helemaal niet ondenk-
baar dat de Duitsers uiteindelijk ook hun pijlen zouden richten op de ge-
mengd gehuwde Joden.217

Ondanks de angst voor ontdekking van Gerda’s half-Joodse achter-
grond en de onzekerheid over de situatie van gemengd gehuwden was 
de situatie voor Jaap veel gunstiger dan die van zijn zus Elsa. Op 29 ju-
ni 1942 had zij in de kranten kunnen lezen dat commissaris-generaal 
Fritz Schmidt, een van de vier nazileiders van het rijkscommissariaat 
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onder Seyß-Inquart, had verklaard dat hij vastbesloten was om alle vol-
joden ‘even arm’ te laten terugkeren naar de landen ‘vanwaar ze geko-
men zijn’.218 Elsa had misschien kunnen denken dat deze woorden niet 
op haar sloegen – ze stond weliswaar als voljoodse geregistreerd, maar 
haar vader had uitgezocht dat hun familie afkomstig was uit Portugal, 
en algemeen werd aangenomen dat de Joden die daarvandaan kwamen 
niet arm, maar juist welgesteld waren –, maar al snel drukten de Duit-
sers haar mogelijke illusies de kop in. In Berlijn was bepaald dat in juli 
1942 4000 Joden uit Nederland naar Duitse werkkampen moesten wor-
den gedeporteerd. Om ervoor te zorgen dat deze ‘emigratie’ ordentelijk 
zou verlopen, was in Nederland, net als in enkele andere bezette gebie-
den in het Derde Rijk, al in 1941 de ‘Zentralstelle für jüdische Auswan-
derung’ opgericht, aan het Adama van Scheltemaplein in Amsterdam. 
De dagelijks leider van dit bureau, Ferdinand aus der Fünten, begon met 
zijn medewerkers rond 1 juli 1942 Joden voor de eerste deportaties te se-
lecteren: in lijn met de bevelen uit Berlijn kozen zij voornamelijk Joodse 
vluchtelingen uit Duitsland en Joden onder de veertig. Het was de be-
doeling hen in drie transporten (in de nachten van 14, 15 en 18 juli 1942) 
naar Westerbork te vervoeren, waar voor hun transport naar de werk-
kampen eerst een medische keuring zou plaatsvinden.219

 Ook Elsa stond op de lijst. Ze ontving een formulier waarop stond 
dat ze zich op zaterdagmiddag 18 juli om vijf uur moest melden op het 
Centraal Station. Ze mocht een koffer meenemen, evenals ‘marschpro-
viand’ voor drie dagen. Ziekte was geen verontschuldiging voor het niet-
nakomen van de oproep, stond er. Verder waren onder aan het formulier 
een reisvergunning en een vervoerbiljet bevestigd. Die gaven recht op 
‘kostelooze gebruikmaking van den trein’.220 Het formulier was in feite 
niets anders dan een deportatiebevel.
 In alle Joodse gezinnen waar deportatiebevelen op de mat vielen, 
vonden heftige discussies plaats. Melden of niet melden? Dat was de 
vraag, en die werd gecompliceerd door een massale razzia die de bezet-
ter op 14 juli 1942 organiseerde. In de Joodse buurten van Amsterdam 
pakten Duitse politiemannen ongeveer zevenhonderd Joden op, die ze 
op de binnenplaats van de Zentralstelle vasthielden. De boodschap die 
de bezetter vervolgens aan de leiders van de Joodse Raad meegaf was 
simpel: als de Joden met deportatiebevelen zich niet zouden melden, 
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zouden de opgepakte Joden regelrecht naar een concentratiekamp in 
Duitsland worden gezonden.221 Iedereen wist welk concentratiekamp 
de Duitsers bedoelden: Mauthausen. Daar kwam je niet levend van te-
rug.222

 Bij ontvangst van haar deportatiebevel moet Elsa zich als eerste tot 
haar vader hebben gewend. Wat te doen? Eli besloot meteen Nijgh te te-
lefoneren, met wie hij in diezelfde periode al veel contact had over zijn 
op dat moment nog lang niet voltooide kwartierstaat. Maar Nijgh zat 
in Den Haag, terwijl de deportatiebevelen in Amsterdam uitgereikt wa-
ren. Daar zetelde ook de ‘Expositur’, een verbindingskantoor tussen 
de Joodse Raad en de Zentralstelle. Op dat kantoor waren alle depor-
tatiebevelen gefilterd – medewerkers van de Joodse Raad en mensen 
‘die voor het gemeenschapsleven der Nederlandsche joden onmisbaar 
waren’ werden bijvoorbeeld (voorlopig) van deportatie vrijgesteld223 – 
en daarom was dat ook de plek waar uitgereikte bevelen eventueel kon-
den worden ingetrokken. Het was dus nodig om snel te handelen. Nijgh 
schreef meteen een brief aan zijn Amsterdamse confrère Van Krimpen, 
de advocaat die in Berlijn vermoedelijk het onderhoud met Margarethe 
Leo had gehad. In zijn brief legde de advocaat precies uit hoe de situatie 
er voor Elsa uitzag.
 Elsa bleek over een aanbeveling te beschikken van prof. M.A. van 
Bouwdijk Bastiaanse, haar promotor, bij wie ze een belangrijk onder-
zoek naar abortus verrichtte. Mede op grond van die aanbeveling had 
Elsa het aanbod gekregen om te werken in een van de drie Joodse zie-
kenhuizen van Amsterdam. Ze had dan wel lid moeten worden van een 
Joodse gemeente, maar dat zou een ‘formeel lidmaatschap’ kunnen zijn. 
Als praktiserend arts zou zulk werk haar beschermen tegen maatrege-
len van de bezetter. Maar Elsa had geweigerd, schreef Nijgh, ‘omdat zij 
zich in het geheel niet Joodsch voelt’.224 Die weigering had haar situatie 
er niet gemakkelijker op gemaakt. Toch zou Nijgh er in Den Haag alles 
aan doen om iets voor Elsa te bereiken, wat impliceerde dat hij contact 
met Calmeyer zou opnemen. Hij ging ervan uit dat Van Krimpen haar 
ook zou steunen.
 Dat deed Van Krimpen. Hij kreeg inderdaad bezoek van Elsa en 
haar vader, en hij zegde toe om zich met het hoofd van de Expositur, 
dr. Edwin Sluzker, in verbinding te stellen. Deze in 1938 uit Duitsland 
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gevluchte Jood zou een sleutelpositie in de zich ontwikkelende logistiek 
van de deportaties gaan vervullen. Als verbindingsman tussen de Zen-
tralstelle en de Joodse Raad lukte het hem soms om bij Aus der Fün-
ten voorlopige vrijstellingen te verkrijgen. Zo werd hij, aldus Presser, 
‘de wonderdoener, de medicijnman, de bemiddelaar, de priester’.225 In 
juli 1942 was die rol nog niet uitgekristalliseerd, al was Van Krimpen er 
wel van op de hoogte dat Sluzker zaken bij de bezetter voor elkaar kon 
krijgen. Maar dan moest de Expositur-chef wel materiaal hebben waar-
op hij zijn argumenten kon baseren. Een verklaring dat Elsa werkzaam 
was bij een Joods ziekenhuis bijvoorbeeld – maar die was er niet. Van 
Krimpen schreef aan Nijgh dat hij als alternatief dringend een verkla-
ring van Calmeyer nodig had.226 Als die kon verklaren dat het nog geen 
uitgemaakte zaak was of Elsa als ‘vol-Portugees’ ook ‘voljoods’ was, kon 
Sluzker waarschijnlijk bij Aus der Fünten uitstel verkrijgen.
 Een dag later bracht Sluzker het deportatiebevel van Elsa inderdaad 
bij Aus der Fünten ter sprake. Hij liet hierbij een verklaring (Bescheini-
gung) van Calmeyer zien. Blijkbaar had die niet veel indruk gemaakt, 
want volgens Sluzker had Aus der Fünten aan de echtheid van de ver-
klaring getwijfeld. Immers, ‘Aus der Fünten zegt: Dr. Callmeyer is ’t ge-
heel met mij eens: Jood=Jood, Portugees of niet doet niet ter zake. Wij 
hebben uit Berlijn gelijke instructies!’ Toch had Aus der Fünten uitstel 
verleend, maar dat was volgens Sluzker geenszins te danken aan de al 
dan niet gefingeerde Bescheinigung. Voortaan was het nodig om recht-
streeks van Calmeyer een verklaring te krijgen, en niet met tussenkomst 
van twee advocaten.227

 De irritatie van Aus der Fünten kwam voort uit het feit dat hij niet be-
kend was met de namen van Joden die bij Calmeyer een aanvraag had-
den gedaan voor herziening van hun aanmelding uit februari of maart 
1941. Naast Elsa waren er ook enkele andere opgeroepenen verwikkeld 
geweest in eenzelfde procedure. Aus der Fünten had hun uiteindelijk 
ook uitstel verleend. Om dergelijke situaties in de toekomst te voorko-
men vroeg hij aan Calmeyer om een van diens medewerkers te deta-
cheren bij de Zentralstelle om te kunnen bepalen over welke afstam-
mingsgevallen – zoals die van Elsa en haar vader – nog onduidelijkheid 
bestond. Aan die vraag kon Calmeyer wegens personele onderbezetting 
op zijn eigen kantoor niet voldoen. Wel beloofde hij om voortaan bijge-
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werkte lijsten van afstammingsgevallen naar de Zentralstelle te sturen. 
De mensen op deze Zurückstellungsliste (op de eerste stonden er 1250) 
kwamen niet voor deportatie in aanmerking zolang hun zaak nog han-
gende was.228

 Elsa was door het oog van de naald gekropen. Ze heeft later ver-
klaard dat ze in de oorlog vaak het gevoel had dat haar leven ‘aan een 
gouden draadje’ hing.229 Toen ze van Van Krimpen hoorde dat er uit-
stel was verleend, moet ze voor de eerste keer dat gevoel hebben ge-
kregen. Minder geluk hadden veel van de Joden die tegelijkertijd met 
Elsa een deportatiebevel hadden ontvangen. Tussen 15 en 23 juli 1942 
zouden in totaal 4253 personen in Westerbork binnenkomen; het me-
rendeel van hen bestond uit Joden uit Amsterdam.230 Op 15 juli vertrok 
ook de eerste trein met 1132 mensen vanuit Westerbork naar Ausch-
witz. Dat kamp had destijds een minder afschrikwekkende naam dan 
Mauthausen, maar alle betrokkenen wisten dat hun daar in ieder geval 
een zware, heel zware tijd te wachten stond. Dat slechts acht van hen 
in Nederland zouden terugkeren, kon toen nog geen van de betrokke-
nen bevroeden.
 In de maanden volgend op juli 1942 zou de frequentie van de deporta-
ties alleen maar toenemen. Iedereen die als j3 of j4 geregistreerd stond 
en niet in bezit was van een Sperre, liep risico opgeroepen te worden. Te-
gelijkertijd bleef de Zurückstellungsliste (ofwel: ‘Calmeyer-lijst’) groei-
en. Steeds weer nieuwe mensen, zowel van Sefardische als van Asj-
kenazische afkomst, vochten hun registratie aan met vaak uitgebreide 
bezwaarschriften; tot maart 1944 zijn niet minder dan 5667 verzoek-
procedures door Calmeyer behandeld.231 Het duurde vaak maanden 
voordat hij een beslissing had genomen. Als het oordeel – dat overigens 
in ongeveer 60 procent van de gevallen gunstig uitpakte232 – uiteindelijk 
was geveld, kon een rekwestrant geen beroep meer aantekenen en werd 
hij of zij hoe dan ook van de lijst afgevoerd. Maar de Portugese Joden 
die een aanvraag hadden gedaan op basis van hun vermeende afstam-
ming van (oud)christelijke families op het Iberisch Schiereiland, bleven 
opmerkelijk genoeg voorlopig op de lijst staan. Zij vormden namelijk 
een aparte groep over wie collectief een beslissing werd verwacht. Dat 
hadden de Portugezen te danken aan de al herhaalde malen genoemde, 
grootschalige reddingsoperatie, waarbij een aantal gerenommeerde ad-
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vocaten en wetenschappers voor lange tijd intensief betrokken was ge-
weest: de Aktie Portugesia.

De Aktie Portugesia i

De gezamenlijke actie voor de Portugezen was ontstaan in de herfst 
van 1941, toen via Bert Nienhuis en Nol de Beneditty bekend werd dat 
Calmeyer de argumenten van leden van de families Teixeira de Mat-
tos en Mendes de Leon had geaccepteerd. Omdat veel Portugese fami-
lies direct hun stamboom gingen uitzoeken om eveneens een christelij-
ke afstamming vanuit het Iberisch Schiereiland te bewijzen, kwam De 
Beneditty op een idee. Zou het niet mogelijk zijn om een collectief be-
zwaarschrift bij Calmeyer in te dienen? Zo zou in één keer de groep van 
Portugese Joden – die in omvang zoveel beperkter was dan die van de 
Asjkenazische Joden – kans hebben op een statusverandering.
 Het leek De Beneditty verstandig om het bezwaarschrift te laten uit-
gaan van een aantal Nederlandse, niet-Joodse heren, die getrouwd wa-
ren met vrouwen van Portugees-Joodse afkomst. Bert Nienhuis zelf was 
zo iemand, en De Beneditty kon gemakkelijk nog vier anderen beden-
ken: jhr. J.P. Beelaerts van Blokland bijvoorbeeld, een directeur van een 
grote metaalhandel die getrouwd was met advocate Benvenida Jessu-
run.233 Of de graficus Alexander van Schoonhoven van Beurden, echt-
genoot van Rika Palache.234 Alleen al uit de namen blijkt dat het ging om 
heren uit welgestelde kringen, die een goede indruk zouden kunnen ma-
ken op Calmeyer.
 De Beneditty legde zijn idee voor aan advocaat Van Krimpen, met de 
vraag of de advocaat een dergelijk bezwaarschrift zou willen indienen. 
Hij voegde meteen een concept toe met een aantal bruikbare argumen-
ten voor de collectieve zaak. Dat verschillende stambomen hadden uit-
gewezen dat de Portugezen van oudchristelijke oorsprong waren en bo-
vendien veelal gelieerd aan adellijke Spaans-Portugese geslachten – dat 
was natuurlijk een bekend argument. Maar De Beneditty voegde ook 
een ander, nieuw argument toe: vrij recent onderzoek van de internati-
onaal vermaarde neurowetenschapper C.U. Ariëns Kappers had uitge-
wezen dat er een verschil bestond tussen de schedelindex van in Neder-
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land woonachtige Sefardiem en Asjkenaziem. Zes jaar voor de uitbraak 
van de oorlog had Ariëns Kappers in zijn Anthropology of the Near East 
zelfs geschreven – op basis van de schedelmetingen door onder anderen 
Elsa d’Oliveira – dat beide groepen tot verschillende rassen behoorden.
 Van Krimpen bleek geïnspireerd door het conceptbezwaarschrift 
van De Beneditty, en dan met name door dit laatste rassenkundige ar-
gument. Waarom had De Beneditty dit pas op pagina 2 van zijn stuk 
genoemd? Met zo’n sterk argument moest je juist beginnen, vond Van 
Krimpen. Van een zegsman had hij bovendien aanvullende informa-
tie gekregen: ‘dat de schedels der Portugeesche joden in het algemeen 
langwerpig en spits zijn, terwijl die der askanazische joden in het alge-
meen rond en breed zijn.’235 Dat was ook wel in overeenstemming met 
het beeld dat hijzelf van Portugese Joden had: die waren doorgaans lang 
en slank, terwijl Asjkenazische Joden volgens hem meestal een korte en 
gedrongen lichaamsbouw hadden. Voor het overige was de advocaat te 
spreken over het idee om het initiatief van circa vijf niet-Joodse heren te 
laten uitgaan – alleen de volgorde van de argumenten zou De Beneditty 
dus een beetje moeten aanpassen.
 De Beneditty was op zijn beurt opgetogen over het positieve ant-
woord van Van Krimpen. ‘Wij moeten nu spijkers met koppen slaan!’ 
schreef hij aan Nienhuis. Hij had al contact opgenomen met de verschil-
lende niet-Joodse heren; de meesten wilden meewerken, op toestem-
ming van een enkele wachtte hij nog. Aan Nienhuis vroeg hij om zorg 
te dragen voor het verzamelen van de benodigde bijlagen, zoals kopieën 
uit het boek van Ariëns Kappers en van de artikelen van Denucé.236

 Ook werkte De Beneditty het conceptbezwaarschrift om volgens de 
voorkeur van Van Krimpen. Het resultaat was een interessant docu-
ment, dat zich laat lezen als een inhoudelijke blauwdruk voor het ver-
volg van de ‘Aktie Portugesia’, zoals De Beneditty en Nienhuis hun be-
moeienissen zelf gingen noemen.237 Het betoog was opgebouwd uit zes 
argumenten. Allereerst was er inderdaad het rassenkundige element: 
Ariëns Kappers had geschreven dat de Sefardiem behoorden tot het 
mediterrane ras, ‘in tegenstelling tot de Joden, die van asiatisch ras zijn’ 
– het is belangrijk om op te merken dat De Beneditty hier dus een onder-
scheid maakte tussen Sefardiem en ‘Joden in het algemeen’. Hij beriep 
zich hierbij overigens niet alleen op Ariëns Kappers, maar ook op ‘een 
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gezaghebbend man als Houston Chamberlain’. Dat deze tot Duitser ge-
naturaliseerde auteur dezelfde mening was toegedaan, bewees volgens 
De Beneditty eigenlijk al dat de Duitse wetgeving tegen de Joden wat de 
Portugezen betreft haar basis miste.
 De tweede bewijsgrond was bekend: de vermeende christelijke ori-
gine. Doordat de Portugese families na hun komst naar Nederland eeu-
wenlang onderlinge huwelijken bleven sluiten, was vrijwel elke Portu-
gese familie bovendien – en dat was het derde argument – verwant aan 
een oudadellijk Iberisch geslacht. Veel Portugese families voerden nog 
steeds kleurrijke wapenen, aan verscheidenen van hen waren in het ver-
leden adellijke titels verleend.
 Als vierde argument noemde De Beneditty het feit dat de groep van 
Portugezen in Nederland ‘onder ieder bewind een geprivilegieerde po-
sitie heeft genoten’. Wat volgde was een historisch betoog waarin voor-
aanstaande Sefardische diplomaten, artsen en kunstenaars de revue 
passeerden. Niet voor niets vond de Leidse historicus Colenbrander dat 
de Sefardiem altijd waren opgevallen ‘door zekere hoogmoedigheid en 
edele trotschheid’. En een achttiende-eeuwse bron had gezegd dat zij 
zich ‘door hun voorkomen, hun kleeding, hun manieren, hun karakter 
in niets van hun christelijke medeburgers onderscheiden’.
 Het vijfde argument was van culturele aard. De Portugese gemeente 
was, aldus De Beneditty, in feite één grote familie, met eigen zeden, ge-
woonten en rituelen. De gebeden werden ‘tot voor kort’ in het Spaans 
uitgesproken en deden sterk denken aan hymnen in de Katholieke Kerk. 
Maar veel belangrijker was dat de gemeente eigen instellingen bezat, zo-
als een ziekenhuis en een begraafplaats. Portugezen waren lid van de 
gemeente om juist die instellingen in stand te kunnen houden. Hun lid-
maatschap had dus uiteindelijk niet zoveel te maken met de Joodse re-
ligie, want ‘met het kerkelijke staat dit lidmaatschap dan ook slechts in 
verwijderd en zeer indirect verband’.
 Ten slotte was er een laatste, politiek argument. De Portugezen had-
den volgens De Beneditty ‘niet alleen nooit of te nimmer een vijande-
lijke houding tegenover de Duitschers ingenomen, doch integendeel 
steeds uitdrukkelijk gestreefd [...] tot overbrugging van verschillen’. In 
1934 was in een zitting van de Hoofdcommissie voor de Zaken van het 
Portugeesche Kerkgenootschap – De Beneditty had het expres niet over 
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het ‘Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap’ – speciaal een zitting ge-
weest waarin was besproken hoe de menigte in die roerige tijd ‘tot kalm-
te en terughoudendheid kon worden aangespoord en elke actie tegen de 
leden van de N.S.B. kon worden verhinderd’. Hier sprak De Beneditty 
duidelijk uit eigen ervaring. In 1934 was hijzelf namelijk plaatsvervan-
gend voorzitter van deze Hoofdcommissie. Hij had destijds de kwestie 
van de politieke verdeeldheid inderdaad aangezwengeld door ervoor te 
pleiten de grote verschillen tussen politieke bewegingen te overbrug-
gen en de nieuwe, fascistische stroming te gedogen. De nsb zag hij als 
een beweging die zou kunnen leiden tot nationaal herstel. Wel vond hij 
dat deze beweging generaliseerde door te spreken van een ‘Joodsch pro-
bleem’, want, zei hij indertijd, ‘de fouten van een aantal Joden worden 
gemeenlijk voor algemeene Joodsche fouten aanvaard’. De Beneditty 
had hierover persoonlijk zelfs met Anton Mussert overlegd. Die had 
hem toen verzekerd dat de nsb niet antisemitisch was en alleen tegen Jo-
den zou optreden als zij zich tegen het belang van het Nederlandse volk 
zouden keren.238 De Beneditty had aan zijn collega’s van de Hoofdcom-
missie vervolgens voorgesteld om in te grijpen. Joden moesten aange-
spoord worden minder op de voorgrond te treden en zich niet te zeer te-
gen het beleid van de regering te richten, aldus De Beneditty in 1934.239

 Het was deze coöperatieve opstelling die De Beneditty in 1941 graag 
wilde benadrukken tegenover de bezetter. Hij had, vervolgde hij, des-
tijds zelfs een commissie opgericht om verdraagzaamheid tussen de 
verschillende politieke groeperingen – en dus ook de nationaalsocialis-
tische – te bevorderen. ‘Ir. Wigersma, Prof. Hessing [beiden nationaal-
socialistische Bolland-leerlingen – jc], zelfs Ir. Mussert weten er alles 
van,’ schreef De Beneditty in het conceptbezwaarschrift. ‘En de geest 
van de Portugeesche gemeenschap ondersteunde dit streven geheel en 
al.’240 Dat laatste was misschien enigszins overdreven, maar De Benedit-
ty’s initiatief had ook weer niet aanleiding gegeven tot kritiek.241

 In de periode dat De Beneditty zich voor saamhorigheid binnen het 
politieke landschap had ingespannen – in 1934 – waren de hegelianen 
Wigersma en Hessing nog heel invloedrijk binnen de nsb. Samen met 
mr. S.A. Van Lunteren vormden zij het ‘trio Bolland’. Op ideologisch 
gebied waren zij er tijdens de beginperiode van de Beweging in geslaagd 
om hun stempel te drukken, maar eind 1935 waren ze alweer vertrok-
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ken: Mussert zou volgens het trio een meer antisemitische koers naar 
Duits voorbeeld moeten varen.242 Tijdens de oorlog golden ze evenwel 
nog steeds als deutschfreundlich. Nu wilde het geval dat De Beneditty 
zelf ook een actieve hegeliaan en Bolland-aanhanger was. Via die weg 
had hij Wigersma en Hessing leren kennen, en hij onderhield met bei-
den nog steeds goed contact. Na de voltooiing van het conceptbezwaar-
schrift schreef De Beneditty aan Nienhuis dat hij snel met Wigersma 
zou overleggen over te verlenen steun; blijkbaar vond ook Wigersma dat 
de antisemitische politiek van de Duitsers zich niet op Portugese Joden 
zou moeten richten.243

 Binnen de eigen Portugese gemeente zocht De Beneditty eveneens 
steun. Samen met M.S. Vaz Dias, de invloedrijke oprichter van het be-
kende persbureau, richtte hij een commissie op om de belangen van de 
Portugezen te behartigen. Deze vroeg, en kreeg, particuliere giften om 
de collectieve zaak te bevechten. Hiervan zou de commissie niet alleen 
advocaat Van Krimpen kunnen betalen, maar ook de benodigde docu-
mentatie en bewijsstukken (bijvoorbeeld uit buitenlandse archieven) 
kunnen aanschaffen. Tussen november 1941 en februari 1942 betaalden 
zo’n vijftig Portugezen mee aan ‘het goede doel’, zoals een van hen de 
actie omschreef. De bedragen varieerden van 7,50 tot wel 100 gulden. 
Dat laatste bedrag werd betaald door de uit Curaçao afkomstige neven 
Percy en Ernest Cohen Henriquez – in het vervolg van de Aktie Portu-
gesia zouden zij een niet onbelangrijke rol spelen.244

 Net nadat De Beneditty was begonnen met het mobiliseren van zijn 
gemeente, trad er een complicatie op. Van Krimpen had de zaak nog 
eens goed bekeken en was tot de conclusie gekomen dat veel Portugees-
Joodse families zich in de loop van de negentiende en twintigste eeuw 
hadden vermengd met Hoogduitse families. Daar had de advocaat na-
tuurlijk gelijk in: na de snelle verarming van de Portugees-Joodse ge-
meenschap aan het einde van de achttiende eeuw waren beide groepen 
naar elkaar toe getrokken. Anno 1941 waren er niet veel Portugese Jo-
den meer die geen of weinig Asjkenazische voorouders bezaten; de fa-
milies die wel grotendeels ‘zuiver’ Portugees waren, behoorden meestal 
tot de bestuurselite die al generaties lang de dienst binnen de gemeen-
te uitmaakte. Omdat de grote mate van Asjkenazische vermenging het 
collectieve argument zou schaden, stelde Van Krimpen voor om een 
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scheiding aan te brengen tussen Portugezen ‘met wél en met géén Ash-
kenazisch bloed’. De Beneditty was geschrokken van dit plan, schreef 
hij aan Nienhuis:

Dit zou tot een splitsing leiden, welke de gemeenschap zou verscheuren 
en noodlottig zou werken, daar in de laatste zestig jaren deze gemeng-
de huwelijken veelvuldig waren. Evenmin kan ‘orthodox’ en ‘liberaal’ 
gescheiden worden, of huwelijken van volbloed Portugeezen met ‘Por-
tugeesche’ vrouwen of ‘Hoogduitsche’ of ‘Christelijke’ vrouwen. Men 
moet de groep aanvaarden, zooals ze door de tijden heen heeft gereild en 
gezeild waarbij dus de familienaam en de mannelijke afstamming beslis-
send is. Anders loopt het beslist mis.245

Het is niet onwaarschijnlijk dat De Beneditty bij het vormen van dit 
standpunt ook aan zijn eigen situatie heeft gedacht. De afstamming 
in mannelijke lijn binnen zijn familie bestond namelijk voornamelijk 
uit Portugezen, maar zijn moeder heette Rosalie de Groot. Met ande-
re woorden, ongeveer de helft van zijn stamboom was Asjkenazisch. In 
Van Krimpens voorstel zou hijzelf buiten de boot vallen.

Door de bezwaren van De Beneditty liep het plan voor een collectief 
bezwaarschrift vertraging op. Maar Van Krimpen, De Beneditty, M.S. 
Vaz Dias en Nienhuis waren niet de enigen die zich met de collectieve 
Portugezenzaak bezighielden. In Den Haag vond advocaat Nijgh eind 
1941 de tijd rijp om twee andere betrokken advocaten te mobiliseren. 
Hij benaderde zowel Moresco’s advocate Van Taalingen-Dols als zijn 
stadgenoot M.J. van der Flier, die enkele minder vermogende Portuge-
se Joden onder zijn hoede had. Nijgh wilde graag met de andere advo-
caten samenwerken. ‘Hun’ Portugese families waren immers evenzeer 
op zoek naar genealogisch materiaal om hun afkomst te bewijzen, en 
aangezien veel van die families met elkaar verwant waren lag het voor 
de hand dat ze elkaars gegevens vaak goed zouden kunnen aanvullen. 
Bovendien zou het zonde zijn om dubbel werk te doen. Nijgh vond het 
in elk geval geen enkel probleem om zijn eigen (grotendeels vooroorlog-
se) verzameling kwartierstaten en stambomen ter beschikking te stellen 
aan zijn collega’s.246
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 Nijgh, Van Taalingen-Dols en Van der Flier spraken niet alleen af om 
genealogisch materiaal uit te wisselen, maar ook om gedrieën enkele 
deskundigen aan te schrijven die op grond van hun expertise een oor-
deel konden vellen over de afkomst en het ‘ras’ van hun Portugese cliën-
ten. De deskundige die het meest voor de hand lag, was de Antwerpse 
stadsarchivaris Denucé. Hij had al regelmatig met verschillende betrok-
kenen over de afkomst van de Portugese Joden in Nederland gecorres-
pondeerd, waarbij hij zich opgetogen had getoond dat er de laatste tijd 
steeds meer aanhangers voor zijn standpunt bij kwamen. De advocaten 
vroegen hem dus om een algemeen rapport – maar liefst met specifie-
ke voorbeelden uit de familiegeschiedenissen van hun cliënten – waar-
uit zou blijken dat de Spaanse en Portugese immigranten ‘van gemengd 
en geenszins van overwegend Joodsche afkomst moeten worden be-
schouwd’.247

 Vervolgens namen de advocaten contact op met de emeritus hoog-
leraar in de zoölogie, vergelijkende anatomie en fysiologie prof. dr. J.F. 
van Bemmelen (1859-1956). Hij was met name geïnteresseerd in het on-
derzoeksterrein dat hij ‘biogenealogie’ noemde: de beoefening van de 
genetica van de mens met behulp van historische bronnen. Op grond 
van die belangstelling was hij hoofd van de sectie Biogenealogie van het 
Nederlands Instituut voor Erfelijkheidsonderzoek bij de Mens en voor 
Rassenbiologie.248 De emeritus hoogleraar was dus de uitgelezen per-
soon om iets over de raciale afkomst van de groep Portugezen in Neder-
land te zeggen, en bovendien was hij een bekende van Van der Flier.249 
Om te zorgen dat zijn te verkrijgen verklaring niet uit de toon viel, be-
sloten de advocaten hem enigszins te ‘voeden’ met inmiddels bekende 
argumenten: de Portugezen stamden vrijwel zuiver af van door de In-
quisitie uit Spanje en Portugal verdreven families, die op het moment 
van verdrijving al bijna geheel uit ‘gemengd bloed’ waren samenge-
steld. Bovendien waren de families in Nederland ‘ten sterkste gekant te-
gen een vermenging met inheemsche of van elders geïmmigreerde Jo-
den’, waren ze altijd op een ‘zeer behoorlijk beschavingspeil’ gebleven 
en werden zij door ‘de Nederlanders geheel anders dan de gewone Joden 
beschouwd en dus nimmer met hen geïdentificeerd’.250

 Tegen een flinke vergoeding van 400 gulden wilde de 82-jarige Van 
Bemmelen wel een verklaring opstellen. Hij volgde volledig het aanzet-
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je van de advocaten. Zelf voegde hij nog toe dat de Sefardiem in Ne-
derland geen semitische typen waren (zoals de Asjkenaziem), maar 
sterk leken op de overgrote meerderheid van de bevolking van Spanje 
en Portugal. Zij bezaten ‘een bijzonder welgemaakt en gelijk men zegt 
gedestingeerd uiterlijk’, wat in overeenstemming was met ‘de beschaaf-
de en meer ontwikkelde volksklasse waartoe zij uitsluitend behooren’. 
Slechts enkele ‘uitmendelende typen’ bezaten een meer Joods dan me-
diterraan uiterlijk. Over het algemeen bewees de staat van de gemeen-
schap van Sefardiem in Nederland dat huwelijken tussen verwanten he-
lemaal niet schadelijk waren: ze zagen er niet alleen welgemaakt uit, ook 
hadden de Portugezen relatief veel geleerden, kunstenaars, ingenieurs, 
dichters en schrijvers in hun gelederen. Zij behoorden, kortom, ‘tot de 
allerbeste leden der bevolking van Nederland’ en mochten absoluut niet 
met de Asjkenazische Joden over één kam worden geschoren.251

 Het was een mooie brief, maar de kosten waren wel wat tegengeval-
len. Toen Van der Flier zijn beide collega’s voorstelde om het aan Van 
Bemmelen te betalen bedrag door drie te delen, begon Van Taalingen-
Dols tegen te stribbelen. Het contact met Van Bemmelen was met name 
van Van der Flier uitgegaan, terwijl zij zich vooral met Denucé had be-
moeid. Ze verwachtte bovendien niet dat een brief van Van Bemmelen 
bij de Duitsers veel zoden aan de dijk zou zetten. Ze had hier wel een 
punt: Van Bemmelen was erg oud, was al lange tijd met emeritaat, en 
had het in de eerste versie van zijn verklaring consequent over ‘nephar-
dische’ in plaats van over ‘sephardische’ Joden – geen teken dat hij een 
échte deskundige was op dit gebied.252 Maar onzekerheid over de autori-
teitswaarde van Van Bemmelen was niet de enige reden voor haar wei-
gering in de kosten te delen. ‘Ik zal er toch ook niet over denken,’ schreef 
de Haarlemse advocate, ‘mijn reis, verblijfkosten en de kosten der be-
sprekingen met dr. Denucé in Antwerpen, als deze doorgaan, gedeel-
telijk te Uwer laste te brengen, alhoewel Uw clienten zeker mede zullen 
genieten.’253 Als advocaten mochten ze er dan bedreven in zijn gemaakte 
afspraken op papier te stellen, bij hun onderlinge samenwerking waren 
ze precies hierin tekortgeschoten.
 Niet verrassend kwam de samenwerking tussen Van Taalingen-Dols 
en de andere advocaten tot een einde voordat ze goed en wel was be-
gonnen. Nijgh en Van der Flier zullen er niet rouwig om zijn geweest, 
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temeer omdat ze in het voorjaar van 1942 voeling kregen met de andere 
advocaat die actief was op hun terrein: Van Krimpen. Die lichtte hen in 
over hoe hij door de ‘Portugese commissie’ van De Beneditty, Nienhuis 
en M.S. Vaz Dias was aangesteld om de belangen te behartigen van de 
Sefardiem in Nederland als collectief. Ook vertelde hij hen over het be-
lang dat hij hechtte aan het raciale ofwel antropologische argument, en 
over het verschil van inzicht dat hij met De Beneditty had gehad over 
het in te dienen bezwaarschrift. Omgekeerd meldden Nijgh en Van der 
Flier hoe zij zich, samen met Van Bemmelen, eveneens hadden gericht 
op het verschil in ras tussen Sefardiem en Asjkenaziem, en hoe zij De-
nucé om een historische onderbouwing hadden gevraagd. De Haagse 
advocaten en de Amsterdamse ‘groep-Van Krimpen’ besloten de krach-
ten te bundelen. Voortaan hadden Nijgh en Van Krimpen bijna dagelijks 
contact over de Portugezenkwestie. Bovendien waren er geregeld ver-
gaderingen van de advocaten met De Beneditty’s Portugese commissie, 
die voor de financiële middelen bleef zorgen.
 Omdat Denucé maar niet reageerde op het verzoek dat de advocaten 
hem hadden gestuurd, besloten ze in eigen gelederen een auteur te wer-
ven voor het schrijven van een historisch exposé. Dat was goedkoper en 
zou – als de auteur zich tenminste baseerde op wetenschappelijk ver-
antwoorde literatuur – toch indruk kunnen maken. Bovendien zouden 
de advocaten na voltooiing van het rapport alsnog aan Denucé kunnen 
vragen het te onderschrijven.
 Als (anonieme) auteur trokken de advocaten ir. Percy Cohen Henri-
quez aan, een chemicus afkomstig uit een bekend, welgesteld Sefardisch 
geslacht uit Curaçao. Via zijn volle neef George Maduro – eveneens af-
komstig uit een rijke Antilliaans-Sefardische familie en bevriend met 
Nijgh – had hij de Haagse advocaat leren kennen. Hoewel hij niet was 
opgeleid tot historicus, had hij wel altijd grote geschiedkundige belang-
stelling gehad.254 Hij ploos zaken doorgaans tot op de bodem uit, en dat 
kwam hem bij het schrijven van het historische exposé van pas.
 Cohen Henriquez’ 37 pagina’s tellend stuk ‘De afkomst der dusge-
naamde Portugeesche Joden’ was in feite een uitwerking van de blauw-
druk die door de broers Mendes de Leon in maart 1941 aan Calmeyer 
was overhandigd.255 Cohen Henriquez ging veel grondiger te werk dan 
zijn voorgangers, en hij verwees veelvuldig naar Portugese, Spaan-
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se, Franse en Engelse literatuur, waarvan hij de oorspronkelijke tek-
sten toevoegde in een bijlage. Uitgebreid beschreef Cohen Henriquez 
hoe in de veertiende en vijftiende eeuw tot het christendom bekeerde 
Joden zich aanvankelijk vermengden met de oudchristelijke bevolking, 
‘in zeer snel tempo op zeer uitgebreide schaal en in alle maatschappelij-
ke standen, de hoogste adel niet uitgezonderd’.256 De bekeringen gingen 
door tot het Verdrijvingsedict van 1492: vlak daarvoor was er een laat-
ste groep Joden die zich snel bekeerde, de overige Joden vluchtten naar 
Sefardische centra in Griekenland en Noord-Afrika. Zij waren volgens 
Cohen Henriquez de échte Sefardiem.
 Na deze inleiding vervolgde Cohen Henriquez met een lange passage 
over de Iberische rassenwetten, die ironisch genoeg veel weg hadden van 
de Neurenberger wetten die in zijn eigen tijd golden (Cohen Henriqu-
ez maakte deze vergelijking overigens wijselijk niet).257 Het ging om het 
ontstaan van de eis van limpieza de sangre (zuiverheid van het bloed): 
het verschijnsel dat voor bepaalde ambten alleen mensen toegang kre-
gen die konden bewijzen van zuiver oudchristelijke afstamming te zijn. 
Als ook maar één van je voorvaderen – bijvoorbeeld een van de 32 bet-
oudovergrootvaders – ooit Joods of Moors was geweest of in aanraking 
was gekomen met de Inquisitie, behoorde je tot de groep van nieuw-
christenen. Zo ontstond op basis van de ‘limpieza de sangre’-wetten 
vanaf 1449 een kunstmatige scheiding tussen de oudchristenen en een 
steeds groter wordende, gevarieerde groep nieuwchristenen, waartoe 
ook mensen behoorden die slechts heel ver van Joden afstamden. Deze 
nieuwchristenen waren voor de Inquisitie bij uitstek verdacht en voel-
den, volgens Cohen Henriquez, ‘het zwaard van Damocles steeds boven 
hun hoofd hangen’.258 Er waren talrijke verhalen bekend van nieuwchris-
tenen die ten onrechte op de brandstapel belandden wegens vermeen-
de ketterij. Natuurlijk voelden zij de aandrang om uit Spanje en Portu-
gal te emigreren. Cohen Henriquez vond het niet verwonderlijk dat ze 
op den duur vervreemdden van het katholicisme. Immers: ‘Hoe oprecht 
ook hun geloof, hoe groot ook hun trouw aan de kerk, nooit zouden zij 
beschouwd worden als volwaardige katholieken.’259 In Spanje leidde dat 
overigens niet tot een geheime bekering tot het Jodendom, daarvoor was 
volgens Cohen Henriquez te veel kennis van de Joodse gebruiken inmid-
dels verloren gegaan, en bovendien was de controle door de Inquisitie 
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veel te streng om iets in die richting te ondernemen. Pas na emigratie 
naar buitenlandse steden als Amsterdam en Hamburg sloten velen van 
hen zich aan bij een Joodse gemeente. Dat was alleen te verklaren vanuit 
het feit dat zij zich met het Joodse geloof ‘door een – zij het ook klein – 
gedeelte hunner voorouders, al was het via een lange keten van zes à tien 
generaties, toch eenigszins verbonden wisten’.260 Kortom: het was de In-
quisitie geweest die van devote christenen Joden had gemaakt.261

 Het historische exposé van Percy Cohen Henriquez zat goed in el-
kaar, al zouden veel passages in vergelijking met de huidige literatuur 
over nieuwchristenen op het Iberisch Schiereiland de toets der kritiek 
niet kunnen doorstaan. De filosoof en historicus Yirmiyahu Yovel ver-
zet zich bijvoorbeeld in zijn studie The Other Within (2009) tegen een 
eenduidige kijk op conversos. Sommigen assimileerden volledig in de 
christelijke samenleving, anderen bleven zich generatie op generatie 
Joods voelen en deden er alles aan om de Joodse tradities binnenska-
mers in ere te houden. Dat waren de twee uiteinden van het spectrum, 
en er zaten veel mengvormen tussen.262 Een dergelijke complexe kijk op 
de nieuwchristenen bestond in 1942 niet. Los daarvan had Cohen Hen-
riquez een duidelijk doel met zijn stuk: de christelijke afkomst van de 
Portugezen benadrukken. Zo bagatelliseerde hij bepaalde zaken die 
hem met oog op zijn conclusies niet goed uitkwamen. Hij schreef bij-
voorbeeld dat in nagenoeg alle Inquisitieprocessen de betrokken nieuw-
christenen slechts van ‘kleine vergrijpen’ werden beschuldigd: het niet 
eten van varkensvlees, het aantrekken van schone kleren op zaterdag, 
het vasten op Joodse vastendagen, het niet volledig opzeggen van ka-
tholieke gebeden et cetera – volgens Cohen Henriquez waren zulke on-
beduidende overtredinkjes het bewijs dat het Jodendom op het Iberisch 
Schiereiland geen been meer had om op te staan.263 Hij had ook een an-
dere conclusie kunnen trekken, namelijk dat de Joodse tradities en ge-
bruiken blijkbaar zo sterk waren dat ze – hoezeer de Inquisitie dat ook 
beoogde – nooit konden worden uitgewist.
 Bovendien ging Henriquez’ aanname recht in tegen de zorgvuldig ge-
construeerde vestigingsmythe die de Portugese Joden zelf eeuwenlang 
hadden gehandhaafd, namelijk dat zij ondanks eeuwen van vervolging 
hun eigen religie manmoedig hadden beschermd en deze in hun nieuwe 
woonplaats Amsterdam eindelijk in het openbaar konden praktiseren. 
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De leidende Joodse historici van destijds waren hierover weliswaar al 
genuanceerder, maar bleven deze visie grotendeels aanhouden: Da Silva 
Rosa had in 1925 bijvoorbeeld geschreven dat de Joden in Spanje en Por-
tugal slechts ‘uiterlijk’ tot het christendom overgingen; een zeer recent 
artikel van Dalberg uit 1940 sprak over nieuwchristenen, ‘die meestal in 
hun hart Joden waren gebleven en in het geheim de Joodse gebruiken in 
ere hielden’.264 Bij Cohen Henriquez was er over deze Joodse auteurs ui-
teraard niets te lezen.
 Ook Nijgh was op dit punt niet helemaal overtuigd door het betoog 
van Cohen Henriquez. Het was de advocaat opgevallen dat iedereen 
met wie hij over de kwestie sprak zich afvroeg ‘waarom onze Nieuw-
Christenen nu juist Portugeesche Joden geworden zijn’.265 De Beneditty 
was nog scherper in zijn oordeel. Hij vond het rapport van Cohen Hen-
riquez weliswaar ‘zeer interessant en belangrijk, maar mijns inziens 
voor het beoogde doel onvoldoende en onbevredigend’. De oud-rech-
ter vond dat Cohen Henriquez meer aandacht had moeten vestigen op 
de waardering van (niet-Joodse) tijdgenoten voor de Portugezen, en op 
hun levenshouding, ‘welke juist ingaat tegen de grondslag der huidige 
beschuldigingen’.266 Hij had zelf ook een uitgebreide, 61 pagina’s tellen-
de verhandeling geschreven, die inderdaad veel meer op deze zaken in-
ging. De inhoud loog er niet om.
 De kern van De Beneditty’s betoog was dat de Asjkenazische Joden 
meteen na hun vestiging in de Nederlanden als vreemden werden ge-
zien door de Nederlandse bevolking. Zij namen vanaf het begin dan ook 
niet deel aan het geestelijk en maatschappelijk leven. Hierdoor bleven de 
Asjkenaziem altijd geheel op zichzelf en consolideerde de verhouding 
tot hun omgeving zich ‘in een verhouding tot het niet-eigene, gansch 
andere, zoodat het uitgeslooten zijn vanzelf uitsluiting medebrengt’.267 
Dat Joodse venters op een zondag nog steeds luidkeels hun waren te 
koop aanboden in de omgeving van christelijke erediensten, zei volgens 
De Beneditty eigenlijk al genoeg.268 De Sefardiem daarentegen hadden 
bij hun komst naar Nederland de wereld al ‘in haar breedte en diepte 
doorleefd’ en meer dan één godsdienst beleden, vandaar dat bij hen de 
afstand tot hun omgeving in de Nederlanden geheel wegviel.269 Dat was 
bijvoorbeeld te zien aan het grote aantal aanhangers van Bolland on-
der de Portugezen. Ondanks de venijnige geschriften die Bolland aan 
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het einde van zijn leven had gepubliceerd tegen hun ‘“rasgenooten”’ – 
De Beneditty, zelf een Bolland-adept, plaatste het begrip speciaal tus-
sen aanhalingstekens –, waren Bollands Portugese leerlingen hem over 
het algemeen trouw gebleven.270 Er was dus een groot verschil tussen 
beide groepen, en nu dreigden de volledig geassimileerde Sefardiem ‘als 
verwaarloosbare minderheid’ in het algemeen drama te worden meege-
sleept – ‘een drama,’ aldus De Beneditty, ‘dat zich, met intermezzo’s, 
zal blijven herhalen, zolang de Ashkenazim zich niet die geestesgesteld-
heid eigen weten te maken, dat zij in de oogen der anderen hun vreemd-
heid hebben verloren en tot een integreerend deel dier anderen zijn 
gegroeid’.271 Met andere woorden, het (dreigende) noodlot van de Asj-
kenaziem in de oorlog was hun eigen schuld, en bovendien brachten zij 
met hun onaangepaste gedrag ook de Sefardiem in gevaar. Een klassiek 
geval van blaming the victim.272

 De advocaten moeten hebben aangevoeld dat De Beneditty’s verhan-
deling een stap verderging dan de overige stukken die inmiddels met be-
trekking tot de ‘Portugezenkwestie’ waren geschreven. Daarin waren 
de Sefardiem steevast bejubeld vanwege hun kenmerken en verdien-
sten. Over de Asjkenaziem stond vrijwel niets te lezen; het grote con-
trast tussen beide bevolkingsgroepen was alleen impliciet aanwezig. De 
Beneditty schreef daarentegen ook expliciet over de Asjkenazische Jo-
den – en op een negatieve manier. Waarschijnlijk wilden de advocaten 
niet zover gaan. Ze kozen uiteindelijk voor het rapport van Cohen Hen-
riquez als wetenschappelijke grondslag voor hun historische argument. 
Jammer genoeg bleef Denucé onbereikbaar om het rapport te steunen 
– pas in september 1942 verklaarde hij dat hij vanwege zijn slechte ge-
zondheid niet in staat was geweest te reageren, en dat de Duitse poli-
tie hem bovendien had aangeraden ‘buiten de Joodsche kwesties te blij-
ven’.273

 Wat betreft het antropologische argument was er natuurlijk de brief 
van Van Bemmelen, maar omdat Nijgh van een medewerker van Cal-
meyer had vernomen dat met name Ariëns Kappers op dit terrein ge-
zag genoot, besloten de advocaten ook hem in te schakelen.274 De di-
recteur van het Nederlands Centraal Instituut voor Hersenonderzoek 
had zich in de eerste oorlogsjaren al laten kennen als iemand met wie 
je zaken kon doen: samen met de antropoloog Arie de Froe, die de ei-
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genlijke onderzoekingen verrichtte, ondertekende hij grote aantal-
len erfbiologische attesten voor mensen die probeerden te bewijzen 
dat hun wettelijke Joodse vader niet hun natuurlijke vader was. Ook in 
de Portugezenkwestie bleek de voormalige stagebegeleider van Elsa 
d’Oliveira behulpzaam. Ariëns Kappers was bereid om Van Krimpens 
jongere kantoorgenoot mr. Nino Kotting – bij wie, toevallig genoeg, El-
sa d’Oliveira als hulp in de huishouding fungeerde – te ontvangen en 
te onderhouden over de rassenkundige verschillen tussen Sefardische 
en Asjkenazische Joden. Op basis van dit gesprek, en natuurlijk aan de 
hand van Ariëns Kappers’ studie uit 1934, schreef Kotting een drie pagi-
na’s tellende verklaring.275 Hierin stond dat uit de schedelindex van ‘Por-
tugees-Israëlieten’ duidelijk was gebleken dat zij tot het mediterrane ras 
behoorden, terwijl de ‘Joden’ onderdeel waren van het West-Aziatische 
ras. Overigens wees ook een ander kenmerk dan de schedel op deze con-
clusie: ‘De neus der Joden [...] is dikwijls de zoogenaamde 6-neus (Sech-
sernase). De neus der “Portugees Israëlieten” echter mist dit Joodsche 
criterium.’276 De tekst was bijna identiek aan die van de in het begin van 
dit hoofdstuk aangehaalde passage over Joden in An Introduction to the 
Anthropology of the Near East.277 Nadat de tekst van Kotting uitvoerig 
was besproken en gewijzigd – onder anderen door Cohen Henriquez –, 
ondertekende Ariëns Kappers de verklaring.278

 De verklaringen van Ariëns Kappers en Van Bemmelen gaven samen 
een mooie aanvulling op het grote exposé van Cohen Henriquez. De ad-
vocaten lieten de drie stukken netjes in één band drukken en vermenig-
vuldigen. Nu was het zaak om de stukken meer statuur te geven. Kot-
ting stelde daarom een lijst op van 23 Nederlandse hoogleraren van wie 
om verschillende redenen een adhesiebetuiging welkom zou zijn.279 Het 
was een gevarieerd gezelschap, dat waarschijnlijk deels was samenge-
steld op basis van contacten van de advocaten en Portugese commissie-
leden in de academische wereld. Er stonden veel prominente namen op 
de lijst, zoals de rooms-katholieke geestelijke en jurist W.J.A.J. Duyn-
stee en de Groningse theoloog G. van der Leeuw, die na de oorlog mi-
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zou worden. Som-
mige hoogleraren werden vanwege hun vakgebied aangeschreven, zoals 
de Groningse hoogleraar F.J.J. Buytendijk (fysiologie), de Utrechtse 
hoogleraren J.A. Honig (erfelijkheidsleer) en F.F.A. van Dam (Spaans), 
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en de Leidse hoogleraar J.A.J. Barge (anatomie en embryologie). Ook 
was de hand van De Beneditty zichtbaar, want er kwamen twee ‘bollan-
dianen’ in de lijst voor: de Utrechtse godsdiensthistoricus G.A. Van den 
Bergh van Eysinga en L.H. Grondijs, die aan de Utrechtse universiteit 
hoogleraar iconografie en kerkelijke kunst was. Van deze laatste hoogle-
raar was bekend dat hij op goede voet stond met de nsb en zelfs de ss.280 
Ook de hoogleraren L.J. van Apeldoorn (Amsterdam, rechtsgeschiede-
nis), J.M.N. Kapteijn (Groningen, germanistiek) en D.G. Rengers Ho-
ra Siccama (Utrecht, rechtsgeschiedenis en -filosofie) stonden bekend 
als uitgesproken deutschfreundlich. Dat gold, ten slotte, eveneens voor 
de Leidse classicus F. Muller Jzn., die de advocaten op Nijghs initiatief, 
en met expliciete vermelding van zijn lidmaatschap van de Kultuurraad, 
aan de lijst toevoegden.281

 De hoogleraren kregen de vraag voorgelegd of zij het met de inhoud 
van het historische exposé en de bijlagen van Van Bemmelen en Ariëns 
Kappers eens waren. Aangezien voor veel hoogleraren deze kwes-
ties buiten hun vakgebied lagen, voegden de advocaten nog een twee-
de vraag toe, namelijk of de hoogleraren het eens waren met de stelling 
dat de Duitse verordeningen tegen de Joden niet van toepassing zouden 
moeten zijn op de groep Portugese Joden vanwege ‘hun aard, hun le-
venshouding en hun plaats in de Nederlandsche samenleving’.282

 Het resultaat van de ‘hooglerarenenquête’ viel tegen: slechts één van 
de 24 hoogleraren schreef een bruikbare reactie terug.283 Maar het was 
wel een reactie om in te lijsten, en bovendien stond de bewuste hoogle-
raar in Duitse kringen in hoog aanzien. Het ging om de Utrechtse pro-
fessor jhr. Duco G. Rengers Hora Siccama (1876-1962), een befaamd 
rechtsgeleerde, lid van de Kultuurraad en bovendien raadadviseur van 
het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescher-
ming.284 In een lange brief aan Van Krimpen onderschreef hij de inhoud 
van het historische exposé. Bij de Portugezen was volgens hem niet eens 
sprake van een grensgeval; deze bevolkingsgroep behoorde ongetwij-
feld meer tot de ‘Meridionalen’ dan tot de Joden.285 Van Krimpen was 
opgetogen over de brief, niet in het minst vanwege Rengers’ status.286

 Ook Nijgh begreep dat Rengers Hora Siccama goed lag bij de Duit-
sers. In de ochtend van 18 juli 1942, in de week van de eerste deportaties, 
had hij een bespreking met Calmeyer. Na afloop deed hij verslag aan 
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Van Krimpen. Calmeyer had gezegd dat het jammer was dat de advo-
caten er nog niet in waren geslaagd om met de vervaardigde rapporten 
en bijlagen sterk tot het Duitse gemoed te spreken. Nijgh kon het daar-
na niet laten om de brief van de deutschfreundliche hoogleraar te noe-
men: ‘In den loop van het gesprek heb ik [...] de brief van Prof. Rengers 
vermeld, aangezien mij dit noodig voorkwam, ten einde het transport 
naar Duitschland van de dochter van een onzer Portugeesche cliënten te 
kunnen voorkomen.’287

 Deze dochter moet Elsa d’Oliveira geweest zijn, die, zoals in het voor-
gaande is gebleken, was opgeroepen om zich op diezelfde 18 juli 1942 
te melden voor ‘tewerkstelling’ in Duitsland, maar uiteindelijk hiervan 
werd vrijgesteld na een Bescheinigung van Calmeyer. Zo bezien heeft 
zij dus indirect haar leven te danken gehad aan een Utrechtse rechtshis-
toricus die in 1945 op grond van zijn houding tijdens de bezetting als 
hoogleraar zou worden ontslagen.288

Lijstenmanie

In de eerste negen maanden van de Aktie Portugesia hadden de advo-
caten en overige betrokkenen zich geconcentreerd op onderbouwing 
van hun historische, genealogische, antropologische, politieke en cultu-
rele argumenten. Wat was het concrete effect van hun bemoeienissen? 
Lukte het hun om de Duitsers ervan te overtuigen dat de Portugezen op 
geen enkele wijze verwant waren aan en leken op de Hoogduitse Joden?
 De Duitsers zaten duidelijk met het ‘Portugezenprobleem’ in hun 
maag. Calmeyer stond aanvankelijk niet negatief tegenover het argu-
ment van de christelijke afkomst van de Portugezen – niet voor niets 
had hij leden van de families Teixeira de Mattos en Mendes de Leon een 
niet-Joodse status gegeven –, maar zijn opstelling veranderde in het na-
jaar van 1941. Vanaf die periode werd hij namelijk overladen door be-
zwaarschriften van Portugezen die dezelfde argumenten hanteerden, 
maar in tegenstelling tot Louis Frederik Teixeira de Mattos en de broers 
Mendes de Leon niet waren bekeerd tot het christendom. Omdat Cal-
meyer bovendien kritiek had gekregen op zijn eerdere positieve beslis-
singen, voelde hij er niets meer voor om op individuele basis nieuwe 
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statusveranderingen uit te vaardigen.289 Calmeyer vroeg zijn chef Carl 
Stüler om de zaak bij een bezoek aan Berlijn te bespreken.290 Ook over-
legde hij met Ludo ten Cate en met Erich Rajakowitsch, de Oostenrijkse 
ss’er die tussen augustus 1941 en februari 1942 als vertegenwoordiger 
van Adolf Eichmann in Nederland fungeerde.291 Iedereen was het erover 
eens dat er een principiële beslissing over de Portugezenkwestie moest 
komen. En omdat het over een substantiële groep ging, kon die beslis-
sing alleen in Berlijn worden genomen. Rajakowitsch’ chef, Wilhelm 
Harster, kaartte daarom op 31 oktober 1941 – dus nog vóór de collectieve 
Aktie Portugesia van De Beneditty c.s. goed en wel was begonnen – de 
zaak aan bij de Duitse genealoog-historicus Kurt Mayer.292 Deze radi-
cale ss-Obersturmbannführer was directeur van het Reichssippenamt, 
het Berlijnse instituut voor genealogie dat bij twijfel over de Joodse af-
stamming onderzoekingen instelde en in feite het ‘moederinstituut’ was 
van Ludo ten Cates Centraal Instituut voor Sibbenkunde.293 Omdat de 
afkomst van de Portugezen grotendeels een geschiedkundige kwestie 
was, speelde Mayer de vraag op zijn beurt door naar het Reichsinstitut 
für Geschichte des neuen Deutschlands, een geschiedkundig instituut 
dat in 1935 was opgericht om de Duitse geschiedenis in te passen in een 
nationaalsocialistisch kader. Een van de medewerkers, dr. Wilfried Eu-
ler, was een kenner van de Sefardische geschiedenis en had bovendien 
in het verleden bij het Reichssippenamt gewerkt.294 Hij zou de geschikte 
figuur zijn om een onderzoek in te stellen en te beoordelen of de argu-
menten van de Portugezen steekhoudend waren.
 Calmeyer hield de individuele Portugezenzaken aan zolang er vanuit 
Berlijn nog geen asdvies was ontvangen. In de tussentijd was het voor 
de advocaten zaak om zo snel mogelijk de verschillende argumenten uit 
te werken en overtuigende rapporten met bijlagen te vervaardigen. Zo-
als uit de vorige paragraaf bleek, duurde het lang voordat de verschil-
lende documenten waren geschreven en door alle betrokkenen waren 
goedgekeurd. Bovendien moesten ze in het Duits worden vertaald. De 
advocaten waren namelijk niet alleen van plan om de stukken aan Cal-
meyer en zijn collega’s op het rijkscommissariaat aan te bieden, maar 
ook in Berlijn te verspreiden. Vooral van het Kaiser-Wilhelm-Institut 
für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik (kwi-a), een 
enorm wetenschappelijk instituut, dat deels diende als denktank voor de 
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nazirassenpolitiek, koesterden de advocaten hoge verwachtingen. De 
antropologen van dat instituut zouden wel begrijpen dat door de aderen 
van de Portugezen vrijwel geen Joods bloed meer stroomde, en dat de 
Duitse anti-Joodse maatregelen dus niet voor hen zouden moeten gel-
den. Bovendien had Calmeyer Nijgh verzekerd dat de mening van het 
kwi-a ‘van doorslaggevende invloed’ zou kunnen zijn.295 En omdat Van 
Bemmelen de invloedrijke directeur van het instituut, Eugen Fischer, 
persoonlijk kende, zou het niet moeilijk zijn om bij het instituut een voet 
tussen de deur te krijgen.296

 Maar om in 1942 van Amsterdam naar Berlijn te reizen was makkelij-
ker gezegd dan gedaan. Het aanvragen van een reisvergunning duurde 
lang, en bovendien waren reis en verblijf een kostbare aangelegenheid 
waarvoor de Portugese commissie extra middelen moest werven.297 Uit-
eindelijk duurde het tot eind augustus 1942 voordat Van Krimpen – van 
de advocaten degene met de beste Duitse relaties298 – met alle benodigde 
stukken en een introductiebrief van Van Bemmelen naar Berlijn afreis-
de. Ondanks de grondige voorbereiding liep zijn reis uit op een misluk-
king: directeur Eugen Fischer bleek per 1 juli 1942 met pensioen te zijn 
gegaan. Teleurgesteld schreef Van Krimpen aan Nijgh of die aan Van 
Bemmelen niet een andere introductiebrief kon vragen, ‘en dan bij voor-
keur voor één der nog daar functioneerende heeren!’299

 Het is goed mogelijk dat Van Krimpen extra teleurgesteld was om-
dat hij van Margarethe Leo in Hotel Adlon een afwijzend antwoord 
had gekregen op zijn vraag om een valse verklaring af te leggen over de 
verwekking van haar dochter Gerda – in dat geval was Van Krimpens 
reis naar Berlijn een dubbele mislukking geweest. Maar het treffen met 
Margarethe kan ook ruim twee maanden later hebben plaatsgevonden, 
want toen vertrok Van Krimpen opnieuw. Dit keer voerde hij een aantal 
gesprekken met Duitse advocaten die misschien iets voor de Portuge-
zen konden betekenen. Een andere ontmoeting was echter belangrijker 
geweest. Van Bemmelen had hem nu namelijk wél een bruikbare intro-
ductie meegegeven: hij had Van Krimpen in contact gebracht met zijn 
Oostenrijkse schoonzoon, Adolf Mahr. Deze naziarcheoloog was in de 
vooroorlogse periode lange tijd directeur van het Ierse National Muse-
um in Dublin geweest, maar tijdens de oorlog werkzaam in Berlijn voor 
het Auswärtiges Amt (ministerie voor Buitenlandse Zaken). Mahr was 
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bereid om ‘intern, vertrouwelijk-adviserend’ als contactpersoon voor 
Van Krimpen op te treden, maar wel op voorwaarde dat zijn naam niet 
in stukken werd genoemd. Het verslag van Van Krimpens gesprek met 
Mahr was onthullend.
 Mahr achtte de kans op succes van de Aktie Portugesia uiterst gering. 
Volgens hem waren de Portugezen namelijk wel degelijk Joden, ‘zij het 
niet van het uiterst ongewenschte, gemengde ras, dat in Oost- en mid-
den-Europa de bekende reacties heeft veroorzaakt’. Uiteindelijk zou 
de beslissing volgens Mahr liggen bij het Rassenpolitisches Amt der 
nsdap. Dat partijorgaan zou nooit de argumentatie van het rapport 
van Cohen Henriquez aanvaarden. ‘Hij [Mahr] kwalificeerde deze op-
zet als een doorzichtig Jodensmoesje!’ aldus Van Krimpen. Mahr zag er 
meer heil in om argumenten te ontlenen aan de ‘geestelijke habitus van 
dit groepje [Portugezen]’.300 Van Bemmelens schoonzoon zat dus meer 
op de lijn van De Beneditty, die vond dat in de collectieve argumentatie 
niet zozeer de nadruk op antropologische en historisch-genealogische, 
maar meer op politieke en culturele elementen moest liggen.
 Natuurlijk was de opvatting van Mahr slechts de opvatting van één 
persoon, die weliswaar dicht bij het vuur zat, maar ook weer niet volle-
dig ingevoerd was; dat bleek wel uit zijn aanname dat de rassenpolitieke 
afdeling van de nsdap over deze kwestie ging, terwijl in werkelijkheid 
het Reichssippenamt – en indirect het Reichsinstitut für Geschichte des 
neuen Deutschlands – met het onderzoek was belast. Toch was de ver-
klaring van Mahr voldoende om de hoop op een succesvolle uitkomst 
voor de Portugezen flink te temperen. Maar de advocaten hadden nog 
andere ijzers in het vuur.

Een halfjaar voor Van Krimpens tweede bezoek aan Berlijn was de Por-
tugese commissie ongeduldig geworden. Terwijl de advocaten bezig 
waren de benodigde stukken te vervaardigen, hadden de Duitsers aan 
de lopende band verordeningen tegen Joden ingevoerd. Zolang de Por-
tugezen als ‘Joods’ stonden geregistreerd, hadden deze vernederende 
maatregelen – met als dieptepunt het dragen van de Jodenster – ook be-
trekking op hen. De tijd was dus gekomen om iets concreets te onderne-
men. Kon Van Krimpen alvast aan Calmeyer vragen om, in afwachting 
van het Berlijnse eindoordeel, de anti-Joodse maatregelen niet op de 
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Portugese families van toepassing te laten zijn? ‘Dat deze niet “der Ras-
se nach, volljüdische Abstammung” zijn, zal nu toch wel ook bij deze 
Instanties zoowat zijn doorgedrongen,’ schreef Bert Nienhuis, die het 
contact vanuit de Portugese commissie met Van Krimpen onderhield.301

 De advocaten gingen overstag voor de druk vanuit de commissie.302 
Nijgh stelde een rekwest op voor rijkscommissaris Seyß-Inquart.303 
In tegenstelling tot de rapporten van Cohen Henriquez, Van Bemme-
len en Ariëns Kappers was dit rekwest van 13 juni 1942 niet geschreven 
ten behoeve van de hele Portugese gemeenschap, maar slechts voor in 
totaal 54 cliënten van de betrokken advocaten. Zij waren met naam en 
eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld een arisch huwelijk, een niet-
Joodse religie, een intellectueel beroep) in de brief opgenomen, gegroe-
peerd per advocaat. Tot de zes opgenomen cliënten van Van Krimpen 
behoorden bijvoorbeeld De Beneditty en zijn vrouw; bij de acht cliën-
ten van Van der Flier stond de bekende journaliste Emmy J. Belinfan-
te (‘nooit lid van een Joods kerkgenootschap’) vermeld.304 Het gros van 
de cliënten – namelijk 36 – was afkomstig uit de praktijk van Nijgh. Bo-
ven aan Nijghs lijst stond Ernest Cohen Henriquez, die in tegenstelling 
tot zijn neef Percy ten tijde van de aanmeldingsplicht het cruciale aantal 
van vier Joodse grootouders had opgegeven (zijn neef had het woordje 
‘onbekend’ in het vakje ingevuld, waardoor hij uiteindelijk verschoond 
was gebleven van de status j4). Ook Emile Moresco en Seline Nienhuis-
Teixeira d’Andrade stonden op de lijst. En op nummer drie en vier wa-
ren Eli d’Oliveira – ‘psycholoog’ – en zijn vrouw Louise Lopes Cardozo 
geplaatst. Louise was in gezelschap van de meesten van haar broers en 
zussen, maar opmerkelijk genoeg ontbrak Simcha, Eli’s eerste echtge-
note, in het rijtje.
 In de geschiedschrijving over de Aktie Portugesia is het rekwest van de 
54 Portugezen een eigen leven gaan leiden. De belangrijkste veroorza-
ker hiervan is de journalist en voormalige Expositur-medewerker Wil-
li Kweksilber (1912-1988), die in 1947 onder het pseudoniem H. Wielek 
een van de eerste samenvattende werken over Nederland in de Tweede 
Wereldoorlog publiceerde. In zijn De oorlog die Hitler won noemde hij 
expliciet het bewuste verzoekschrift. Dat was ‘niet goed te praten’, al-
dus Wielek, want hierin probeerden de Portugese cliënten duidelijk te 
maken
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dat zij geen Joden zijn, dat zij eeuwen geleden niet als ‘Schmarotzer’ en 
niet uit ‘raffgierigen Motiven’ naar Nederland zijn gekomen. Zodoende 
bevestigden zij de nazipropaganda, dat de Joden, die in de loop der eeu-
wen uit het Oosten naar Nederland waren geïmmigreerd, wèl als ‘Schma-
rotzer’ en uit ‘raffgierigen Motiven’ over waren gekomen. Deze sugges-
tie wordt in ieder geval door dit verzoekschrift der Portugezen gewekt.305

Door latere geschiedschrijvers werden de citaten van Wielek overgeno-
men; ook Abel J. Herzberg en Jacques Presser schreven letterlijk over 
‘Schmarotzer’ (klaplopers) en ‘raffgierigen Motiven’ (roofzuchtige motie-
ven), evenals enkele auteurs van recentere artikelen en boeken.306 Met 
het gebruiken van antisemitische naziretoriek waren de Portugezen 
duidelijk te ver gegaan, aldus het koor van historici en journalisten.
 Opmerkelijk genoeg ontbreken de door Wielek geciteerde termen 
volledig in het verzoekschrift aan de rijkscommissaris: als reden voor 
de komst van de Portugezen naar Nederland noemden de advocaten 
slechts dat de nieuwchristenen onder druk van de Inquisitie het Iberisch 
Schiereiland hadden verlaten. Wel brachten de advocaten – zoals in alle 
eerdere stukken – de antropologische verschillen ter sprake: de ‘zoog-
enaamde “Portugeesch Israëlieten”’ hadden ‘met Joden naar het ras 
niets gemeen’. Ook schoven de advocaten in het bezwaarschrift iets op 
in de richting die De Beneditty al vanaf het begin van de Aktie Portuge-
sia voorstond. Ze schreven namelijk dat het verschil met de ‘ras-Joden’ 
zich ook in de samenleving had geopenbaard: Nederlanders hadden de 
groep Portugezen altijd op heel andere wijze beoordeeld, aangezien de-
ze ‘van oudsher, reeds eeuwen lang, een geachte positie in de Neder-
landsche samenleving innam’. De advocaten suggereerden dus niet dat 
de Asjkenaziem als klaplopers en uit roofzuchtige overwegingen naar 
Nederland waren gekomen, maar wel dat zij in de Nederlandse samen-
leving geen ‘geachte positie’ innamen. Met andere woorden, Wielek had 
weliswaar gelijk met zijn opmerking dat de advocaten impliciet de na-
zipropaganda bevestigden, alleen hanteerden zij hierbij geen nazireto-
riek – een niet onbelangrijk verschil. De journalist had de kwestie in zijn 
boek duidelijk overtrokken.
 Ook andere argumenten uit het eerdere, niet-ingediende conceptbe-
zwaarschrift van De Beneditty kwamen terug in het rekwest van 13 ju-
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ni 1942. In het stuk stond bijvoorbeeld dat de Portugezen nooit vijandig 
tegenover Duitsland hadden gestaan, wat onder meer was af te leiden 
uit het feit dat veel Portugezen aanhangers waren van de filosofie van 
Hegel. Bovendien zou de ‘nationalistische beweging’ onder verschillen-
de Portugezen begrip hebben gevonden. Blijkbaar waren de advocaten, 
die er eerder voor gepast hadden om dergelijke argumenten te berde te 
brengen, overstag gegaan voor de druk van de oud-rechter. De situatie 
was er nijpend genoeg voor.
 Op grond van alle in het verzoekschrift besproken argumenten ver-
zochten de advocaten Seyß-Inquart om de bewuste Portugezen vrij te 
stellen van hun plicht een Jodenster te dragen, hen bij de evacuaties ‘niet 
op gelijke voet als Joden’ te behandelen en hen zo veel mogelijk te ont-
heffen van hun plicht om waardevolle spullen als kunst, juwelen en an-
tiek in te leveren bij de Duitse roofbank Lippmann-Rosenthal (Liro). 
Ook vonden de advocaten dat de reisbeperkingen slechts ‘in meer gema-
tigde vorm’ op de Portugezen van toepassing moesten zijn.
 In aanvulling op het gezamenlijke rekwest van de advocaten schreef 
Van Krimpen anderhalve maand later ook nog een persoonlijke brief 
aan Seyß-Inquart, die voor hem geen onbekende was. Ongeveer een 
halfjaar na de Duitse inval had Van Krimpen namelijk een internatio-
naal congres van de nationaalsocialistische Akademie für Deutsches 
Recht bezocht. Daar had hij Seyß-Inquart ontmoet, die de advocaat 
samen met de toekomstige president van de Hoge Raad, Johannes van 
Loon, op het door hem bewoonde landgoed Clingendael had uitgeno-
digd om vertrouwelijk te spreken over actuele zaken. Na afloop van het 
gesprek had de rijkscommissaris gezegd dat Van Krimpen en Van Loon 
zich in de toekomst altijd persoonlijk tot hem mochten wenden, ‘als ou-
de vrienden van de Akademie’. Welnu, Van Krimpen vond het moment 
gekomen om de rijkscommissaris te vragen of die er niet persoonlijk 
voor kon zorgen dat de hele groep van ‘Nederlandse Portugezen’ werd 
vrijgesteld van de tewerkstelling in Duitsland en in Nederlandse werk-
kampen. Hij gaf in zijn brief uiteraard de verschillende antropologi-
sche, genealogische en historische argumenten, maar hij zou natuurlijk 
ook een keer samen met Nijgh kunnen langskomen om de zaak goed 
door te spreken. En anders zouden mensen als Rengers Hora Siccama 
en Van Loon eveneens graag hun visie op het thema willen geven.307 Van 
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Krimpen kreeg nooit antwoord van zijn oude Akademie-vriend.
 Toch zou de Portugezenzaak in de zomer van 1942 – de zomer van 
de eerste massadeportaties – een klein beetje in beweging komen. Cal-
meyer had namelijk op verzoek van commissaris-generaal Schmidt een 
nieuwe notitie geschreven om zijn standpunt over eventuele vrijstellin-
gen van Portugezen uit de doeken te doen. Hierin was hij streng voor 
de Portugezen: rassenkundig gezien waren sommigen misschien niet 
Joods meer, maar in politiek opzicht waren ze eigenlijk ‘even gevaar-
lijk’ als Hoogduitse Joden. Een generaal pardon voor alle Portugezen in 
Nederland zag hij dus niet (meer) zitten. Wel kon Calmeyer zich voor-
stellen dat in enkele gevallen – bijvoorbeeld die van Portugezen met bij-
zondere verdiensten, of met veel christelijke en arische familieleden 
– uitzonderingen werden gemaakt, maar dan op grond van een stam-
boom die ten minste tot het jaar 1350 terugging. Het zou denkbaar zijn 
dat deze uitzonderingsgevallen in afwachting van het Berlijnse princi-
pebesluit wel als Joden geregistreerd bleven, maar dat zij niet als Joden 
werden behandeld.308

 Calmeyers toon was in deze notitie een heel andere dan in zijn stuk-
ken van een jaar eerder, toen hij net van de Portugezenkwestie op de 
hoogte was en hij zich vrijwel zonder terughoudendheid inzette voor 
het lot van de kleine groep onrechtvaardig behandelde, ‘zogenaamde’ 
Joden. Hij had inmiddels bijna anderhalf jaar ervaring in de slangen-
kuil van het rijkscommissariaat en realiseerde zich dat hij allerminst ge-
baat was bij het stempel ‘Jodenvriend’.309 Daarbij komt dat hij inmiddels 
waarschijnlijk het inzicht had gekregen dat een generaal pardon voor de 
hele groep Portugezen – in totaal tussen de 4000 en 5000 personen – 
onhaalbaar zou zijn: daarvoor had hij te veel kritische reacties gekregen 
op de vrijstellingen van Teixeira de Mattos en Mendes de Leon, en van-
uit Berlijn bleef het niet voor niets zo lang stil. Bovendien moest hij in-
middels hebben ingezien dat een groot deel van de groep zich vanaf de 
negentiende eeuw met Hoogduitse Joden had vermengd – dat was het 
zwakke punt van de hele actie. Hij begreep dat hij alleen iets voor (een 
deel van) de groep kon betekenen door onderscheid te maken tussen 
‘zuivere’ en ‘Oost-Joods-gemengde’ Portugezen, net als Van Krimpen 
dat aan het begin van de Aktie Portugesia tevergeefs aan De Beneditty 
had voorgesteld.
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 De notitie leidde nog niet tot concrete stappen, behalve dat Calmey-
er in de eerste week van de massadeportaties aan Nijgh een lijst vroeg 
met namen van alle Portugese cliënten van de samenwerkende advoca-
ten. Dat liet Nijgh zich geen twee keer vragen: in een mum van tijd had 
hij de lijst klaar. Die bestond uit 155 cliënten, ruim honderd namen meer 
dan in het oorspronkelijke rekwest van de advocaten. Ook Eli stond er-
op. Hij had dit keer gezelschap gekregen van zijn kinderen, want ook de 
‘Arisch verheirate’ Jaap, en de ‘Arzt’ Elsa d’Oliveira hadden een plek op 
deze ‘Nijgh-lijst’.310 Op 21 juli 1942 kregen de advocaten bericht van Cal-
meyer dat voor hun Portugese cliënten mildere bepalingen konden gel-
den.311 Hoewel van een aantal van hen, onder wie de D’Oliveira’s, nog 
geen bezwaarschriften binnen waren, had Calmeyer hen toch geplaatst 
op zijn (al gememoreerde) eerste Zurückstellungsliste – ook wel ‘Cal-
meyer-lijst’ genoemd – met personen van wie de afstamming nog in on-
derzoek was.312 Zolang er vanuit Berlijn nog geen uitsluitsel was verkre-
gen hadden zij op deze manier voorlopige vrijstelling van deportatie. Ze 
kregen een aparte stempel in hun persoonsbewijs als bewijs van hun be-
scherming.
 Maar Calmeyer had er belang bij zijn lijst zo kort mogelijk te houden; 
iemand als Wilhelm Harster, de chef van de Jodendeportaties in Neder-
land, klaagde al dat er vanwege Calmeyers afstammingsonderzoeken 
veel Joden niet konden worden weggevoerd.313 Bovendien kwamen er na 
het begin van de deportaties veel nieuwe bezwaarschriften bij – ook van 
Portugezen. Voor hen was niet allemaal plek meer op de Zurückstel-
lungsliste.
 In een nieuwe notitie filosofeerde Calmeyer door over het Portu-
gezenvraagstuk. Zelfs Portugezen met minder dan 25 procent Joods 
bloed waren volgens hem nog steeds Joden. Zij moesten uit Nederland 
vertrekken, aangezien ze niet ‘rassisch zu assimilieren’ waren in de Ne-
derlandse samenleving – een op het oog hardvochtig standpunt, dat 
opnieuw moeilijk te rijmen is met Calmeyers eerdere opvattingen. Wel-
licht dienden zijn uitlatingen slechts als camouflage, en was het zijn stre-
ven om in de ogen van zijn collega’s geloofwaardig te blijven en tegelij-
kertijd iets te betekenen voor de ‘zuivere’ Portugezen.314 Want ondanks 
het feit dat ook zij volgens Calmeyer Joden waren, vond hij dat zij niet 
naar werkkampen moesten worden gedeporteerd. De zuivere Portuge-
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zen zouden volgens Calmeyer wellicht kunnen terugkeren naar Spanje 
of Portugal, of misschien was er wel een uitruil mogelijk met Nederlan-
ders en Duitsers die in Zuid-Amerika gevangenzaten.315

 Calmeyer moet op dat moment hebben geweten van de contacten 
die de advocaten onderhielden met de Amsterdamse effectenhande-
laar Johan Voetelink, die tevens honorair consul van Portugal in Neder-
land was. Vanwege zijn functie had hij goede contacten in Portugese re-
geringskringen, en bovendien reisde hij regelmatig af naar Portugal.316 
Kon hij bij zo’n bezoek de Portugese president, premier of een andere 
instantie niet zover krijgen om belangstelling voor deze groep te tonen 
en een (eventueel tijdelijke) opname van hen in Portugal aan te bieden? 
Omdat Voetelink daartoe in principe bereid was, deden de advocaten de 
grootste moeite om een overtuigende brief te schrijven voor de Portu-
gese autoriteiten. Ook overlaadden ze de consul met de vele stukken die 
de Aktie Portugesia inmiddels had voortgebracht.317

 Voetelink stelde zijn reis naar Portugal voortdurend uit. Toen hij uit-
eindelijk in januari 1943 terugkwam, bleek hij al het materiaal slechts 
aan de secretaris van de president te hebben gegeven.318 Het was een te-
leurstellend resultaat, zeker gezien de hoge verwachtingen die de advo-
caten van Voetelinks bezoek hadden.
 Maar Voetelink was niet de enige geweest op wie de advocaten hun 
hoop hadden gevestigd. In de zomer van 1942 had Kotting namelijk een 
gesprek gehad met de door de Duitsers aangestelde Amsterdamse bur-
gemeester Edward Voûte. Die gehoorzaamde meestal stipt aan de Duit-
se instructies, maar in sommige gevallen trok hij een eigen lijn; zo was 
hij in 1941 een fervent tegenstander geweest van het Duitse plan voor 
een afgesloten Joods getto in de hoofdstad – hij vreesde namelijk een 
bestuurlijke chaos –, en dat getto was er inderdaad niet gekomen. Voû-
te bleek ook grote belangstelling voor de Portugezenkwestie te hebben. 
Misschien speelde zijn eigen milieu hierbij een rol, want hij was afkom-
stig uit een aanzienlijke Amsterdamse patriciërsfamilie en kon daar-
door waarschijnlijk de (culturele) argumenten van de Portugezen goed 
navoelen.319 Hij verzocht Kotting om voor hem een lijst samen te stellen 
met alle Portugezen die ten minste drie Portugese grootouders hadden. 
Voûte zou deze lijst aan de Zentralstelle aanbieden, met het verzoek om 
de mensen op de lijst te vrijwaren van deportatie.320
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 Vanaf dit moment gebeurde dus precies waarvoor De Beneditty in 
een eerder stadium bang was geweest: een opdeling van de groep Por-
tugezen op basis van afkomst. Samen met de Portugese gemeente stel-
de Kotting een lange lijst samen van 1014 Portugezen met overwegend 
Portugese of niet-Joodse grootouders en maximaal één Asjkenazische 
grootouder. Keurig stonden de namen in alfabetische volgorde onder 
elkaar, met daarachter geboortedatum, adres, een kolom ‘p’ (het aantal 
Portugese grootouders) en een kolom ‘a’ (het aantal niet-Joodse of ‘ari-
sche’ grootouders). Eli d’Oliveira, met zijn drie Portugese grootouders, 
stond dus op de lijst. Dat gold ook voor zijn vrouw Louise en zijn kinde-
ren Jaap en Elsa – die hadden allen zelfs ‘4p’ achter hun naam en waren 
dus ‘zuiver’ Portugees. Mensen met meer Asjkenazische grootouders – 
zoals Nochem de Beneditty en circa 3500 andere Portugezen – ontbra-
ken.321

 Kotting deed meer. In een afzonderlijk rapport verdeelde hij de 1014 
zuivere of bijna-zuivere Portugezen in groepen. Allereerst splitste hij 
de lijst in mensen zonder Asjkenazische grootouders (477 personen) en 
mensen met één Asjkenazische grootouder (537 personen). Vervolgens 
maakte hij onderscheid tussen diegenen met en zonder Asjkenazische 
huwelijkspartner, en tussen leden en niet-leden van de pig. Ten slotte 
kwam hij tot een gedifferentieerde groepenverdeling. De eerste groep 
was de ‘sterkste’ groep, want die bestond uit mannen en vrouwen zon-
der Asjkenazische grootouders, die bovendien geen lid waren van de 
pig en geen Asjkenazische huwelijkspartner hadden. Hiertoe behoor-
den slechts 41 personen – onder anderen Elsa en Jaap. De tweede groep 
bestond uit zuivere Portugezen die wel lid waren van de pig, maar niet 
getrouwd waren met een Asjkenazische huwelijkspartner. De derde 
groep waren zuivere Portugezen zonder lidmaatschap van de pig, maar 
met een Asjkenazische huwelijkspartner – enzovoort. Eli behoorde tot 
een van de middengroepen: hij had weliswaar één Asjkenazische groot-
moeder, maar was niet met een Asjkenazische getrouwd en was boven-
dien geen lid van de pig.322

 Niet alleen Voûte ontving de namenlijst – ook wel ‘Voûte-lijst’ ge-
noemd323 – met groepenindeling, ook Calmeyer kreeg een Duitstalig 
exemplaar van Kotting.324 Aan het slot van het document deed de advo-
caat een voorstel over wat er wat hem betreft met de verschillende groe-
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pen moest gebeuren in afwachting van het definitieve besluit uit Berlijn. 
Voor zuivere Portugezen als Jaap en Elsa d’Oliveira zou, ongeacht een 
eventueel lidmaatschap van de pig, de aanmeldingsplicht niet moeten 
gelden. Hun status van ‘voljoden’ zouden de Duitsers dus moeten om-
zetten in een ‘arische’ status. Zuivere Portugezen met een Asjkenazi-
sche huwelijkspartner en driekwart-Portugezen zonder Asjkenazische 
huwelijkspartner – zoals Eli – zouden volgens Kotting zowel van de Jo-
denster als van deportatie naar werkkampen moeten worden gevrij-
waard. Wat de laatste de groep betreft, de driekwart-Portugezen mét 
Asjkenazische huwelijkspartner, pleitte Kotting voor ‘terugkeer’ naar 
het Iberisch Schiereiland. Hij benadrukte ten slotte dat het in verhou-
ding tot de Hoogduitse Joden een ‘piepklein’ groepje betrof.325

 Burgemeester Voûte stuurde het document door naar de Zentralstel-
le für jüdische Auswanderung, maar belangrijker was dat hij ook een 
exemplaar stuurde aan de ss’er Werner Schröder, de Beauftragte van 
de rijkscommissaris in Amsterdam.326 In die functie stond hij in nauw 
contact met commissaris-generaal Fritz Schmidt, die op zijn beurt in 
Den Haag betrokken was bij een voorbespreking met Calmeyer op 13 
oktober 1942 over het te voeren beleid ten opzichte van Joodse uitzon-
deringsgroepen. Want de Portugese Joden waren – het is belangrijk om 
dit te benadrukken – niet de enigen die aanspraak maakten op vrijstel-
ling van deportatie: ook bijvoorbeeld protestantse en rooms-katholieke 
Joden, Joodse oud-nsb’ers en Joden die voor de Centrale Mogendhe-
den in de Eerste Wereldoorlog hadden gevochten maakten kans op een 
Sperre. Drie dagen na de voorbespreking, op 16 oktober 1942, zouden 
Seyß-Inquart, Rauter en Schmidt in een vergadering op het hoogste ni-
veau besluiten welke van deze (en andere) groepen voorlopige vrijstel-
lingen zouden krijgen.
 Het was voor Calmeyer zaak om Schmidt te overtuigen van zijn 
plannen met de Portugese Joden – kort gezegd: ‘arisering’ voor zuive-
re Portugese Joden en vrijstelling van deportatie naar concentratiekam-
pen voor driekwart-Portugese Joden. Dat was niet gemakkelijk, want 
Schmidt stond bekend als een fanatieke nazi – zijn collega-commissaris-
generaal Wimmer zou hem na de oorlog zelfs ‘ein Besessener’ noemen.327 
Tegelijkertijd was Schmidt binnenskamers geen voorstander van een al-
gemene deportatie van alle Joden en was hij via Schröder door Voûte 
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bewerkt om tot een soepele regeling te komen.328 In de voorbespreking 
van 13 oktober 1942 lukte het Calmeyer deels om Schmidt te overtuigen: 
Schmidt stond weliswaar niet achter ‘arisering’ van de ongeveer 400 
zuivere Portugezen, maar wel achter een Dauerschutz – een langduri-
ge bescherming. Dat was positief. Daar stond tegenover dat de overige, 
ruim 600 driekwart-Portugezen volgens Schmidt niet voor een Sperre 
in aanmerking moesten komen.329

 Zoals Calmeyers plan door Schmidt was afgezwakt, zo deden Seyß-
Inquart en Rauter hetzelfde met Schmidts voorstel. In de cruciale Chef-
sitzung van 16 oktober 1942 besloten de leiders van het rijkscommissa-
riaat dat de ongeveer 400 zuivere Portugezen niet meteen Dauerschutz 
zouden krijgen, maar dat ze eerst nog op ras moesten worden gecontro-
leerd – een belangrijk en, naar later bleek, essentieel verschil. De overige 
4100 Portugezen waren in hun ogen gereed voor ‘verplaatsing’ naar het 
oosten.330 Voor zover ze niet waren ondergedoken of een andere Sperre 
hadden, deporteerden de Duitsers hen en masse naar Westerbork. Van-
daar werden ze afgevoerd, in veewagens hun dood tegemoet.

Precies een jaar na het begin van de Aktie Portugesia van De Beneditty 
c.s. waren de resultaten mager. De Beneditty had een algemeen pardon 
voor alle 4500 Portugezen nagestreefd, maar uiteindelijk kreeg minder 
dan 10 procent van dit aantal bescherming – voorlopig. Voor zover ze 
niet op de Calmeyer-lijst stonden – wat wel het geval was bij Eli, Elsa en 
Jaap – werden de zuivere Portugezen op weer een nieuwe lijst geplaatst: 
de ‘Lijst van personen van Portugese afstamming zonder Oostjoodse 
bijmenging en niet met Oostjoden getrouwd’, ofwel de ‘Portugezen-
lijst’, bestaande uit 362 personen. Calmeyer zorgde ervoor dat deze lijst 
bekend was bij alle afdelingen en beambten die betrokken waren bij de 
organisatie van de Jodendeportaties.331 Hij droeg hun op de lijst te res-
pecteren. Dat gebeurde niet in alle gevallen: in de maanden na de instel-
ling van de Portugezenlijst klaagden de advocaten regelmatig dat zuive-
re Portugezen ondanks hun plaats op de lijst waren weggevoerd.332 Het 
was een gevolg van het feit dat de Portugezen – anders dan andere ‘ge-
sperrden’ – geen apart stempel in hun persoonsbewijs hadden staan.333

 De Portugezenlijst van november 1942 was het uitvloeisel van de op-
gaven die door de Portugese gemeente aan Kotting waren gedaan. Ver-
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volgens had de afdeling van Calmeyer alle zuivere Portugezen snel ge-
selecteerd en op de Portugezenlijst geplaatst – de nauwkeurigheid was 
ver te zoeken. Bovendien was het niet zeker of de pig wel juiste afstam-
mingsgegevens had opgegeven. Het was goed mogelijk dat de lijst korter 
kon zijn dan 400 namen. Calmeyer – die door de hardliners uit het Duit-
se bezettingsbestuur werd aangekeken op de lengte van zijn Sperrlijs-
ten, die oponthoud van de Endlösung der Judenfrage betekenden – stelde 
een van zijn medewerkers aan om de hele lijst zorgvuldig door te ne-
men. Deze medewerker was de jonge Nederlander H. de Waard, een de-
gelijke en voorzichtige ambtenaar.334 Hij moest van alle Portugezen op 
de lijst onderzoeken of ze inderdaad vier Portugese grootouders of ten 
minste zeven overgrootouders hadden. Dat was een aanzienlijke opga-
ve: de meeste personen op de lijst hadden geen bezwaarschriften inge-
diend; van hen bestond dus geen dossier met uitgebreide stamboom.
 De Waard, die zelf geen enkele genealogische ervaring en belangstel-
ling had, voerde zijn taak nauwkeurig uit, maar ook langzaam. Calmey-
er wilde sneller resultaten zien. Eind 1942 nam hij een opmerkelijke stap 
voor iemand die onderdeel was van een vijandelijk bezettingsbestuur: 
hij vroeg aan de Nederlandse advocaten of die niet een jurist kenden die 
De Waard zou kunnen helpen met het doorlopen van de Portugezen-
lijst. Meteen roken de advocaten een kans. Calmeyer reikte hun zomaar 
een mogelijkheid aan om te infiltreren binnen zijn Entscheidungsstel-
le; dichter op het vuur kon je niet zitten. De advocaten hadden een ide-
ale kandidaat voor deze opdracht voorhanden: de 21-jarige mr. Jaap van 
Proosdij jr., een begaafde, pas afgestudeerde jurist, afkomstig uit een 
advocatenfamilie. Hij was net een paar maanden in dienst bij het advo-
catenkantoor van Van Krimpen en Kotting, en had in zijn beginperiode 
al geassisteerd bij de behandeling van Portugezenzaken.335

 Van Proosdij lag meteen goed bij Calmeyer en kreeg een plek op zijn 
kantoor. Met zijn jeugdige uitstraling, blonde haar en blauwe ogen 
maakte hij allerminst een verdachte indruk bij zijn Duitse superieu-
ren in Den Haag. Die wisten niet dat de halve familie van Van Proosdij 
actief was in het verzet, en dat de jonge advocaat op zijn nieuwe werk-
plek allerhande stempels, briefpapier en enveloppen van het rijkscom-
missariaat verzamelde. Dat materiaal gaf hij vervolgens door aan zijn 
confrères: het kwam goed van pas bij het vervalsen van brieven en be-
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zwaarschriften, een activiteit waarmee de advocaten in de loop van de 
bezetting zich steeds meer gingen bezighouden. Na verloop van tijd 
wist Van Proosdij precies welke Portugezen ten onrechte een plaats op 
de lijst hadden gekregen en ‘aanvullend bewijsmateriaal’ nodig hadden. 
Ook van belang was de informatie die de jonge advocaat in het hol van 
de leeuw wist te verkrijgen. Hij was snel op de hoogte van de jongste be-
slissingen over afstammingszaken, die hij meteen kon doorseinen aan 
de andere advocaten.
 Van Proosdij zorgde er ook voor dat hij de beschikking had over een 
lijst van de Joodse Raad, waarop precies stond welke Joden al naar de 
concentratiekampen in het oosten waren vervoerd. Voor deze personen 
kon vanuit Den Haag niets meer gedaan worden, en daarom schrapte 
Van Proosdij hen van de Portugezenlijst. Hierdoor slonk de lijst aan-
zienlijk, waardoor er – in Van Proosdijs optiek – plaatsen vrijkwamen 
voor andere Portugezen die nog in Amsterdam waren, maar officieel 
niet volledig aan de vereisten voldeden. Voor de advocaten was het nu 
relatief eenvoudig om hen op de lijst te krijgen. De tweede versie van de 
Portugezenlijst, die op 1 maart 1943 uitkwam, telde zelfs dertien namen 
meer – namelijk 375 – dan de eerste versie van oktober 1942.336

 De werkzaamheden van Van Proosdij hadden niet tot gevolg dat de 
druk op Calmeyer lichter werd. Met name het aantal namen op de Cal-
meyer-lijst zelf verminderde maar niet: ondanks het feit dat Seyß-In-
quart per 1 december 1942 had verboden om nieuwe personen op de lijst 
te plaatsen, telde deze nog steeds ruimschoots meer dan 1000 namen.337 
Het hoge aantal zou belangrijk kunnen verminderen als de Portugese 
Joden op de lijst naar het buitenland zouden kunnen emigreren, een op-
tie die in de plannen van Calmeyer al een paar keer aan de orde was ge-
komen. In het voorjaar van 1943 kwam een dergelijk emigratieplan in-
eens een stuk dichterbij. Nijgh kreeg namelijk bericht dat de voormalige 
secretaris van het Portugese consulaat in Rotterdam, Arthur Simoês 
Cascas, van het Portugese consulaat in Brussel het verzoek had gekre-
gen om te inventariseren hoeveel en welke Portugese Joden in Neder-
land geïnteresseerd zouden zijn in emigratie naar Portugal.338 Wellicht 
had de secretaris van de Portugese president dus toch iets nuttigs ge-
daan met de brief van de advocaten die hij enkele maanden eerder van 
Johan Voetelink had gekregen.
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 Cascas ging voortvarend te werk. Hij lichtte niet alleen de vertegen-
woordiger van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken in, hij 
bracht ook een bezoek aan de Nederlandse iv b 4, de door Adolf Eich-
mann geleide afdeling van de Sicherheitsdienst die was belast met de 
Jodendeportaties. Daar meldde hij dat zijn regering interesse had om 
een aantal Portugese Joden op te nemen en later te verschepen naar de 
Portugese koloniën, waar een tekort aan arbeidskrachten was.339 Om te 
weten te komen hoeveel Portugese Joden zelf zouden willen emigreren, 
richtte hij zich tot Nijgh. Die verwees hem naar A.J. Vaz Dias, de ge-
nealoog van de Portugese commissie. Samen met Kotting bedachten zij 
het plan om een lijst op te stellen van alle Portugezen die zich nog in het 
land bevonden. Hierop zou, naast persoons- en adresgegevens, ook in-
formatie moeten komen over hun financiële situatie. De Portugese re-
gering wilde namelijk volgens Kotting niet alleen te weten komen over 
welk vermogen de emigranten in Portugal zouden kunnen beschikken, 
maar ook ‘bepalen met welk soort menschen men te doen heeft’.340 Met 
andere woorden, arme ‘voddenjoden’ zouden bij de Portugese regering 
weinig kans maken.
 De advocaten stuurden aan alle betrokkenen een antwoordformulier, 
met daarop vragen over hun roerend en onroerend vermogen, vermo-
gensbelasting en hun salaris in 1939. Het is niet verwonderlijk dat deze 
oproep bij sommige Portugese Joden wrevel opwekte. ‘Ik heb niet veel 
zin om die opgave te doen,’ schreef de Haagse advocaat Eduard Belin-
fante aan zijn ondergedoken zoon. ‘Het staat me [namelijk] zoo tegen 
dat we weer daarheen zouden trekken, waar ze ons vroeger niet wil-
den hebben.’341 Anderen waren blij met elke mogelijkheid die maar een 
schijntje hoop bood.
 Op grond van reacties uit Portugese kring stelden de advocaten uit-
eindelijk in het Frans een lijst op, ‘van personen van Portugese afkomst, 
verblijvend met hun families in Nederland en verlangend zich te vesti-
gen in Portugal’. Er stonden in totaal 775 personen op de lijst – een aan-
tal van hen was overigens al naar Westerbork weggevoerd –, inclusief 
hun geboortedata, burgerlijke staat, beroep en economische situatie 
(verdeeld in vast vermogen en inkomen). Ook alle leden van de gezin-
nen van Eli en Jaap d’Oliveira stonden op de lijst. Bij het armlastige ge-
zin van Jaap, Gerda en de kinderen ‘Hans U.’ (Ulli), Maarten en ‘Mar-
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garetha’ (Friederike) stond – net zoals bij de meeste Portugezen – geen 
economische situatie ingevuld. De economische situatie van Eli en Elsa 
was beter: bij hun inkomens stonden respectievelijk de getallen 3 en 2. 
Dat waren geen spectaculaire cijfers in vergelijking met enkele andere 
Portugezen. Nochem de Beneditty had bijvoorbeeld een vermogen van 
20, anderen zelfs van 200 of 400.342

 Na de Nijgh-, de Voûte- en de Calmeyer-lijst stonden Eli, Jaap en Elsa 
nu dus ook op de emigratielijst naar Portugal. Het zou niets uitmaken: 
nadat Cascas de lijst naar zijn regering had gestuurd, kwam er geen en-
kele reactie. Van emigratie naar Portugal zou niets terechtkomen. Na de 
oorlog verklaarde Cascas dat de Duitsers moeilijkheden in de weg had-
den gelegd.343 Een andere mogelijke verklaring is dat de Portugese re-
gering op grond van het stereotype van de ‘rijke Sefardische Jood’ en 
de door Voetelink overhandigde stukken had verwacht met uitsluitend 
welgestelde mensen van doen te hebben, terwijl uit de emigratielijst 
bleek dat in werkelijkheid maar een klein deel van de groep over een be-
hoorlijk vermogen beschikte.
 Door het mislukken van de emigratieplannen bleven de Calmeyer- en 
de Portugezenlijst vrijwel hetzelfde hoge aantal namen behouden. Om-
dat Calmeyer vooral werd aangekeken op zijn Calmeyer-lijst, besloot hij 
in de zomer van 1943 alle Portugese Joden die daar nog op stonden over 
te hevelen naar de Portugezenlijst.344 Dat hield een risico in voor Portu-
gezen als De Beneditty en de D’Oliveira’s: zij waren indertijd door be-
middeling van Nijgh op de Calmeyer-lijst terechtgekomen, zonder dat 
hun afstamming serieus was nagetrokken. Nu ze op de Portugezenlijst 
zouden worden geplaatst, moesten ze wel aan de eisen van die lijst vol-
doen. Toen de Rijksinspectie voor de Bevolkingsregisters (rib) – die 
voorafgaand aan een beslissing van Calmeyer altijd vooronderzoeken 
instelde over afstammingsgevallen345 – de dossiers van de Portugezen 
op de Calmeyer-lijst wilde verzamelen, bleek van een aantal Portuge-
zen nog geen bezwaarschrift te zijn binnengekomen; ook van Eli en El-
sa niet. Ten tijde van de eerste deportaties had Nijgh bij Calmeyer voor 
elkaar gekregen dat zij direct op de Calmeyer-lijst werden geplaatst; een 
bezwaarschrift zou spoedig volgen. Maar er was geen bezwaarschrift 
gevolgd, en nu was het verzuim opgemerkt. Als Nijgh niet binnen acht 
dagen het bezwaarschrift alsnog aan de rib stuurde, zouden Eli en Elsa 
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van de Calmeyer-lijst worden verwijderd, zonder overheveling naar de 
Portugezenlijst.346 Dat zou in feite onmiddellijke deportatie naar Wes-
terbork betekenen.
 Gelukkig had Eli het afgelopen jaar constant aan de uitbreiding van 
zijn stamboom gewerkt. Dat was niet het enige geweest. Ook had hij een 
bezoek gebracht aan het Anatomisch-Embryologisch Instituut, op de 
Mauritskade in Amsterdam. Daar verrichtte de huisarts en gepromo-
veerd antropoloog Arie de Froe verwantschapsonderzoek: met ruim 
opgestelde erfbiologische attesten ‘bewees’ hij doorgaans dat een ver-
gelijking van tientallen lichamelijke variabelen had uitgewezen dat een 
bepaalde niet-Joodse Nederlander de natuurlijke vader was van iemand 
die zich in februari 1941 ‘ten onrechte’ als voljoods had laten registre-
ren.347 De Froe liet deze attesten mede ondertekenen door prof. Ariëns 
Kappers, wiens Nederlands Centraal Instituut voor Hersenonderzoek 
in hetzelfde gebouw zetelde. De attesten van De Froe en Ariëns Kap-
pers stonden aan de basis van honderden ‘ariseringsaanvragen’. Samen 
met de fotoalbums, liefdesbrieven en verklaringen van vermeend over-
spelige moeders (de moeder van Gerda Leo zou een goed voorbeeld zijn 
geweest, als ze tenminste in Berlijn had ingestemd met het voorstel van 
de advocaat) kwamen de erfbiologische attesten terecht in omvangrijke 
dossiers, die advocaten als Nijgh, Van Krimpen en Kotting indienden 
bij Calmeyer. Hij honoreerde de aanvragen regelmatig, waardoor veel 
Joden een niet- of half-Joodse status kregen.348

 Maar De Froe en Ariëns Kappers deden niet alleen aan verwant-
schapsonderzoek: je kon bij hen ook terecht voor ‘ras-onderzoek’. Aan 
de hand van dezelfde variabele lichamelijke eigenschappen bepaalden 
de antropologen dan tot welk ‘ras’ iemand behoorde. Bij zijn bezoek aan 
De Froe op 12 mei 1943 verklaarde Eli d’Oliveira ‘voor hoogstens een ge-
ring deel van joodsche afkomst te zijn’. Aan De Froe de taak om deze be-
wering te controleren. Hij mat daartoe 63 variabelen op, die hij invulde 
op een voorbedrukt formulier. Hij begon met de hoofdlengte (201 mm) 
en -breedte (161 mm), maten die leidden tot een hoofdschedelindex van 
79,6. Aangezien zijn schedelindex onder de 80 bleef, was Eli dus niet 
‘brachycefaal’ – zoals volgens Ariëns Kappers’ studie uit 1934 de mees-
te Asjkenaziem waren349 –, maar ‘mesocefaal’, net als de meeste Sefar-
diem. Vervolgens liep De Froe allerhande gezichtskenmerken af. Over 
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Eli’s neus noteerde hij bijvoorbeeld de neusbreedte (34 mm), neuslengte 
(57 mm), neusdiepte (35 mm), neusvorm (‘recht’), neuswortel (‘iets rui-
ger’), neuspunt (‘spits’), neusrug (‘m.m.’) en het neusseptum (‘doorl.’). 
Ook andere lichaamseigenschappen interesseerden De Froe. Hij no-
teerde bijvoorbeeld dat Eli beschikte over een dunne nekplooi, dat zijn 
oren iets achteroverstonden en dat zijn linkeroog iets hoger stond dan 
zijn rechteroog.350

 De metingen leidden tot de volgende conclusie, die De Froe en Ariëns 
Kappers in een afzonderlijk document als volgt verwoordden:

Uit het onderzoek bleek dat de heer d’Oliveijra geen joodsche kenmer-
ken vertoont en ook over het algemeen geen joodsch uiterlijk bezit. An-
thropologisch-phaenomenologisch moet hij beschouwd worden als een 
mengvorm met alpine en mediterrane componenten. De resultaten van 
het onderzoek bepleiten dus de juistheid van zijn genealogische verkla-
ringen.351

Het was precies de verklaring die Eli had verlangd. Maar blijkbaar vond 
hij het document niet voldoende, want een kleine maand later bracht Eli 
een bezoek aan een andere bekende fysisch antropoloog, Henk Bijlmer. 
Het is waarschijnlijk dat hij dit deed op aanraden van Nijgh, want Bijl-
mer was niet alleen privaatdocent aan de Universiteit van Amsterdam, 
hij was ook een oom van de advocaat.352 En nog belangrijker: Bijlmer 
was tevens directeur van de rassenbiologische afdeling van het Neder-
lands Instituut voor Erfelijkheidsonderzoek, het instituut van Van Bem-
melen. Dat instituut had niet veel om het lijf – volgens historicus Jan 
Noordman was het niet groter dan de som van de particuliere studeer-
kamers van de drie afdelingshoofden353 –, maar Bijlmer kon uit hoofde 
van deze functie wel mooie antropologische rapporten schrijven, die 
slechts in details verschilden van die van De Froe en Ariëns Kappers.
 Bijlmer mat minder variabelen op dan De Froe – 20 in plaats van 63 –, 
maar ging meer beschrijvend te werk. In zijn in het Duits opgestelde 
rapport schreef hij:

De heer Abraham Elia Jessurun d’Oliveyra maakt, ondanks zijn geringe 
gestalte en donkere complexie, geen Joodse, maar een alpine indruk. [...] 
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Hij is langhoofdig [...], overeenkomend met het Nederlandse gemiddel-
de; hij heeft een gewone neus, dunne lippen, normaal ontwikkelde kin. 
Karakteristieke Joodse gelaatstrekken doen zich niet voor: blik, spraak en 
gedrag zijn niet Joods. Het onderzoek geeft dus geen aanwijzingen voor 
een Joodse afstamming, vooral omdat zijn korte gestalte en zijn donke-
re complexie aan een Portugese afstamming kan worden toegeschreven 
(een Portugees-Joodse afstamming brengt geen of slechts weinig Joods 
bloed met zich mee). Uit de antropologische resultaten lijdt het dus geen 
enkele twijfel dat de heer Abraham Elia Jessurun d’Oliveyra als volarisch 
moet worden beschouwd.354

Interessant aan dit rapport is dat Bijlmer zich niet beperkte tot de licha-
melijke eigenschappen van Eli, maar ook lette op minder makkelijk te 
meten verschijnselen als blik, spraak en gedrag. Bijlmer gaf niet aan wat 
hij onder Joods gedrag en Joodse spraak verstond. Waarschijnlijk refe-
reerde hij aan destijds gangbare stereotypen, die – zoals uit het vervolg 
zal blijken – ook andere wetenschappers niet nalieten te gebruiken.
 Eli stuurde beide antropologische rapporten naar Nijgh, vergezeld 
van vier ‘anthropologisch goedgekeurde portretten’ van zichzelf. Deze 
foto’s, alle vanuit een andere hoek genomen, dienden ter ondersteuning 
van de beweringen van de antropologen: ze laten inderdaad een man 
zien met onopvallende neus, lippen en kin. Niets bijzonders – en toch 
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zijn de foto’s onthullend. Dat komt door Eli’s verbeten blik. Hij lijkt te 
willen tonen dat hij er alles aan zal doen om aan het noodlot te ontko-
men.355

 Kort na de oproep van de rib stuurde Eli zijn omvangrijke bezwaar-
schrift op, inclusief stamboom, kwartierstaat, een groot aantal onder-
liggende huwelijksakten en uittreksels van het bevolkingsregister, an-
tropologische rapporten en foto’s.356 Zijn dossier moet veel groter zijn 
geweest dan dat van Elsa: van haar stond namelijk vast dat zij, met haar 
vier Portugese grootouders, zuiver Portugees was. Ofwel, in de termi-
nologie van het Rijkscommissariaat: ze was ‘4p’. Eli had echter maar 
drie Portugese grootouders en zes (in plaats van minimaal zeven) Por-
tugese overgrootouders. In zijn bezwaarschrift – dat verloren is gegaan 
– moet hij zich op het standpunt hebben gesteld dat zijn grootmoeder 
Marianna Vreeland niet-Joods was geweest, wat zou betekenen dat hij-
zelf ‘3p+1a’ was. In dat geval zou wel een plaats op de Portugezenlijst 
voor hem beschikbaar zijn.
 Op 10 juli 1943 verstuurde Calmeyer zijn nieuwe Portugezenlijst aan 
Rauter, Harster en de afdeling iv b 4.357 Nauwgezet legde hij uit hoe hij 
bij de nieuwe samenstelling van de lijst te werk was gegaan. Hij had al-
le Portugezen op de Calmeyer-lijst gecontroleerd en alleen de gevallen 
naar de Portugezenlijst overgeheveld die aan de vereisten van die lijst 
voldeden. Dat waren 121 personen geweest, inclusief Eli, Elsa, Jaap, 
Louise en Simcha. Inmiddels waren 78 mensen van de oorspronkelij-
ke Portugezenlijst gedeporteerd – opnieuw een bewijs hoe zwak de be-
scherming was die de Portugezenlijst bood. De nieuwe lijst bestond nu 
uit 411 namen. Dat was een hoger aantal dan bij de instelling van de lijst 
negen maanden ervoor, maar daar stond tegenover dat de Calmeyer-lijst 
belangrijk was ingekort.
 Deze derde versie van de Portugezenlijst leek ‘sterker’ dan de eerdere 
versies, want nu zouden alle personen op deze lijst ook een stempel in 
hun persoonsbewijs krijgen – niet in de serie tussen 30.000-40.000, zo-
als de andere Calmeyer-gevallen, maar in de serie 10.000-20.000, een 
serie die bestemd was voor buitenlandse Joden met een Sperre.358 De 
D’Oliveira’s moesten zich dus melden bij de Zentralstelle in Amster-
dam, waar ze een nieuw stempel ontvingen. Waarschijnlijk putten ze 
hier enige hoop uit: de maatregel kon gezien worden als een aanwijzing 
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dat de Duitsers de Portugezen steeds meer als buitenlanders behandel-
den, wat gezien de plannen voor emigratie gunstig leek.
 Van de derde versie van de Portugezenlijst verschenen, geheel in lijn 
met de Duitse lijstenmanie, nog twee nieuwe edities, met weer nieu-
we aantallen. Op de uiteindelijke lijst stonden 345 namen, waarvan er 
55 (onder anderen Jaap d’Oliveira) een kruisje voor de naam hadden 
staan: zij waren gemengd gehuwd en genoten dus extra bescherming. 
Ook voegde Calmeyer een aparte appendix toe aan de lijst. Deze was 
door Van Proosdij opgesteld en bevatte 63 zogeheten Härtefälle: Portu-
gezen die niet aan de strenge criteria van de Portugezenlijst voldeden, 
maar van wie het om verschillende redenen toch ‘onbillijk’ zou zijn hen 
te deporteren. Velen van hen kwamen voort uit gegoede Portugees-
Israëlitische families, anderen waren volgens Calmeyer vanwege hun 
beroep, milieu of maatschappelijke verdiensten zelfs schutzwür diger 
dan veel half-Joden. Het ging bijvoorbeeld om Henri Lopes Cardozo 
– de jongste broer van Simcha en Louise –, de jurist A.D. Belinfante, 
of de componist Henri Franco Mendes – allen van zuivere Portuge-
se afstamming, maar ‘helaas’ met Hoogduitse echtgenotes getrouwd. 
Calmeyer was niet bevoegd om hun een Sperre te verlenen. Wel vroeg 
hij Rauter nadrukkelijk om wat de Härtefälle betreft ‘elasticiteit’ te be-
trachten.359

 Enkele mensen die op de Portugezenlijst of de appendix daarvan 
stonden, vertrouwden – naar later bleek terecht – niet op de elasticiteit 
van de bezetter. Zo iemand was de Haagse advocaat Eduard Belinfante. 
In mei 1943 kreeg hij van zijn secretaresse een betrouwbare onderduik-
plaats aangeboden. In plaats van zelf in te gaan op het aanbod, schonk 
hij de plek aan zijn zoon – de hierboven genoemde A.D. Belinfante – en 
diens Hoogduitse vrouw Hester Goudeket.360 Voor hem was de situatie 
op dat moment echt nijpend, terwijl Eduard Belinfante in een gunsti-
ger situatie leek te verkeren. Als ‘zuivere’ Portugees, getrouwd met een 
vrouw uit de gegoede Portugese familie Mendes da Costa en bovendien 
in een aanzienlijke maatschappelijke positie had Belinfante sr. vanaf het 
begin een plaats op de Portugezenlijst gehad. In juni 1943 zou hij boven-
dien het Portugezenstempel in zijn persoonsbewijs krijgen. Voor hem 
– en eveneens voor Eli en Elsa – was de situatie weliswaar zeer onzeker, 
maar leek de optie van de Portugezenlijst nog zo’n slechte keuze niet. 
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Het was eind 1943; de Duitsers leden grote verliezen aan het oostfront. 
De verwachting was algemeen dat de bevrijding niet lang meer op zich 
zou laten wachten. En in de zomer van 1943 had de Aktie Portugesia bo-
vendien een belangrijke nieuwe impuls gekregen, die de verwachtingen 
van de voorlopig gesperrde Portugezen tot grote hoogte deed stijgen.

De Aktie Portugesia ii

Na het eerste jaar van de Aktie Portugesia hadden zich zowel aan de 
kant van de Portugezen als aan die van hun helpers enkele belangrijke 
personele wijzigingen voorgedaan. De eerste die zich terugtrok was de 
initiatiefnemer zelf, Nochem de Beneditty. Om verschillende redenen 
moet hij gefrustreerd zijn geweest vanwege de gang van zaken. Aller-
eerst had de door de advocaten gekozen lijn – met nadruk op genealogi-
sche en antropologische in plaats van politieke en culturele argumenten 
– niet zijn voorkeur. Ook moet hij teleurgesteld zijn geweest dat de advo-
caten zijn omvangrijke rapport over de verhouding tussen Sefardiem en 
Asjkenaziem niet hadden ingediend. Verder vond hij dat er niet genoeg 
vaart in de zaak zat; niet voor niets spoorde hij Bert Nienhuis voortdu-
rend aan om de druk op de advocaten op te voeren. En ten slotte was 
er zijn meningsverschil met Van Krimpen over een eventuele scheiding 
tussen ‘zuivere’ en ‘bijgemengde’ Sefardiem. Toen de bewuste schei-
ding er – tot ongenoegen van De Beneditty – in het najaar van 1942 toch 
was gekomen, gooide hij de handdoek in de ring. Hij zou voortaan al-
leen nog een rol op de achtergrond spelen.
 De Beneditty’s medeoprichters M.S. Vaz Dias en Bert Nienhuis ble-
ven wel betrokken bij de Portugese commissie, maar in toenemende ma-
te zou de leiding in handen komen van de arts Maurits Lopes Cardozo, 
een neefje van Simcha en Louise.361 Ook de jurist Isaac Querido – geen 
directe familie van de schrijvende broers Emanuel en Israël – en de pas 
26-jarige verzekeringswiskundige Arthur Vaz Dias, een achterneef van 
‘M.S.’, zouden een steeds grotere rol krijgen bij de werkzaamheden van 
de commissie.
 De Beneditty was niet de enige die geïrriteerd was geraakt door de 
loop van de gebeurtenissen. Ook de andere hoofdrolspeler van het eer-
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ste uur, mr. Van Krimpen, verloor langzaam zijn geduld – maar om een 
andere reden. De advocaat was vanaf het begin van de Aktie Portugesia 
erg in beslag genomen door de collectieve zaak. Hij belegde vergaderin-
gen met Nijgh, de Portugese commissie en de wetenschappelijke en po-
litieke helpers, schreef belangrijke brieven (onder andere naar Seyß-In-
quart en burgemeester Voûte) en ondernam reizen naar Berlijn. Al met 
al een kostbare aangelegenheid voor de Portugezen; een advocaat met 
de staat van dienst van Van Krimpen rekende allerminst een laag uurta-
rief. Hoewel Van Krimpen vanwege de aard van de kwestie bereid was 
om niet het volle pond te vragen, moesten de Portugezen met serieu-
ze bedragen over de brug komen.362 Dat lukte in eerste instantie, vooral 
vanwege de ruime individuele giften van enkele gemeenteleden. Ook de 
pig zelf schonk een substantieel bedrag van 10.000 gulden aan de col-
lectieve zaak. Maar aangezien vrij snel bleek dat slechts een klein deel 
van de gemeenteleden door de actie (voorlopig) kon worden geholpen, 
weigerden de parnasiem om een structurele bijdrage uit de gemeente-
kas aan de Aktie Portugesia te leveren. Van Krimpen was ontevreden 
over deze redenering: volgens hem vonden de middelen van de gemeen-
te namelijk hun oorsprong ‘in de oude, destijds nog zuivere Portugee-
sche gemeenschap en haar tradities’. Het was hem een raadsel waarom 
die middelen dan niet mochten worden gebruikt ter bescherming van de 
‘zuivere’ leden en hun tradities.363 Bovendien zou volgens Van Krimpen 
het oorspronkelijke plan van De Beneditty om een collectieve actie voor 
álle leden op te zetten – dus ook voor de leden ‘van wie het twijfelachtig 
kan worden geacht, of zij weer eigenlijk leden van die gemeente, dan van 
het Nederlands Israëlietische Kerkgenootschap behoorden te zijn’ – on-
getwijfeld tot een fiasco hebben geleid.364

 Toen de betalingen aan zijn kantoor vertraging opliepen, schreef Van 
Krimpen enkele felle brieven aan de Portugese commissie.365 Ook deed 
hij een oproep aan Nijgh – die een minder strikt honoreringsmodel han-
teerde – om wat betreft hun declaratiebeleid één lijn te trekken.366 Tege-
lijkertijd besloot hij om zijn werkzaamheden voor de Portugezen op een 
lager pitje te zetten. Hij kon het tegenover andere cliënten niet verant-
woorden om op even intensieve wijze door te gaan met het onderbetaal-
de werk voor de Portugezen, en hij was er met het oog op zijn persoon-
lijke belangen evenmin toe bereid.367
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 Zo kon het gebeuren dat Van Krimpens kantoorgenoot Nino Kot-
ting vanaf begin 1943 vrijwel al zijn werkzaamheden voor de Portuge-
zenzaak overnam. De pas 31-jarige Kotting was goed op de hoogte van 
de materie. Hij was in de eerste oorlogsjaren betrokken geweest bij een 
grote hoeveelheid individuele ‘ariseringszaken’ en hij was al herhaal-
de malen ingevallen voor Van Krimpen in de Aktie Portugesia, onder 
andere door een concept te maken voor de antropologische verklaring 
van prof. Ariëns Kappers. Anders dan zijn oudere confrère was Kotting 
emotioneel betrokken bij de afstammingszaken: hij had namelijk een 
Joodse vrouw, de classica Renée Menko, en bij hen thuis op de Deur-
loostraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt kwamen veel Joden over de 
vloer.368 Een van hen was – het is al gememoreerd – Elsa d’Oliveira, die 
lessen klassieke talen volgde bij Renée Menko en na haar gedwongen 
ontslag bij het Wilhelmina Gasthuis in de huishouding van het jonge ge-
zin Kotting-Menko assisteerde.
 In vergelijking met Van Krimpen stond Kotting dus dichter bij de 
mensen voor wie hij opkwam, al waakte hij ervoor dit te laten blijken; 
Calmeyer mocht onder geen beding achter het bestaan van Kottings 
Joodse echtgenote komen, want dan zou er van diens onafhankelijke 
reputatie niets meer over zijn.369 Kotting, die zelf honderden bezwaar-
schriften voor andere Joden had ingediend, dacht er dan ook niet over 
om voor zijn vrouw een bezwaarschrift in te dienen. Maar op andere 
gebieden nam hij wel meer risico dan Van Krimpen. Terwijl de laatste 
slechts zijdelings betrokken was bij op gefingeerde data gebaseerde af-
stammingszaken – bijvoorbeeld bij zijn poging om de moeder van Ger-
da Leo in Berlijn over te halen om een verklaring van echtbreuk af te leg-
gen –, bevond Kotting zich in het centrum van de actie. Hij had een team 
gevormd van handschrift- en stempelvervalsers, fotografen en antropo-
logen. Gezamenlijk creëerden zij de omvangrijke dossiers die Calmeyer 
ertoe moesten bewegen statuswijzigingen voor de betrokkenen door te 
voeren.
 Hoe meer Kotting betrokken raakte bij de Portugezenzaak, des te 
groter ook de betrokkenheid werd van de mensen met wie hij in de indi-
viduele afstammingszaken samenwerkte. Een van hen zou door zijn to-
meloze inzet de Aktie Portugesia op een hoger plan tillen.
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Bij de ariseringszaken was een centrale rol weggelegd voor de 36-jarige 
huisarts en fysisch antropoloog Arie de Froe. Samen met prof. Ariëns 
Kappers had hij in 1941 en 1942 honderden individuele afstammings-
rapporten afgeleverd, en daarmee de basis gelegd voor talloze bezwaar-
schriften ten behoeve van in het nauw gedreven (half-)Joden. Hoewel 
de data uit deze rapporten op zichzelf klopten – De Froe mat iedere be-
trokkene nauwkeurig na –, kwam hij vrijwel altijd tot dezelfde conclusie: 
dat de betrokkene het product was van een buitenechtelijke liefdesaffai-
re met een niet-Joodse man. De uitkomst stond dus bij voorbaat vast. ‘Ik 
had [na meting] een stuk of 20 dingen waardoor de wettige vader en het 
kind niet op elkaar leken,’ vertelde De Froe in een naoorlogs interview 
met de historicus Jacques Presser, ‘en ik had altijd een stuk of 20 dingen 
waardoor het kind op de onwettige vader leek.’370 Met andere woorden, 
Arie de Froe, in 1938 gepromoveerd op een onderzoek naar meetbare 
variabelen van de menselijke schedel371 en hard op weg om een gerespec-
teerd wetenschapper te worden, bezondigde zich in oorlogstijd aan een 
grootschalige wetenschappelijke Schwindel – voor de goede zaak, want 
hij redde er de levens van honderden (half-)Joden mee.372

 Toen De Froe in de loop van 1943 betrokken raakte bij de Aktie Por-
tugesia, zag hij een mogelijkheid om zijn kennis en vaardigheden op 
wetenschappelijk verantwoorde wijze in te zetten.373 Als fysisch antro-
poloog was hij gevormd door de gerenommeerde hoogleraren Bolk – 
wiens assistent hij was geweest374 – en Ariëns Kappers, die beiden de 
belangrijkste Nederlandse exponenten waren van het in de gehele wes-
terse wereld populaire, voornamelijk op schedelmetingen gebaseerde 
rassenonderzoek. Wat betreft zijn antropologische opvattingen onder-
scheidde De Froe zich weinig van zijn leermeesters. Wel was De Froe 
uitzonderlijk door zijn werkkracht, en door zijn bezetenheid van getal-
len.375 Op welhaast fanatische wijze verzamelde hij data om populaties 
te classificeren, of het nu ging om de bevolking van de Wieringermeer-
polder, leden van de Nederlandse jeugdherbergcentrale, Brabantse boe-
ren, Nijmeegse families of de inwoners van Edam en Volendam.376 Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat Arie de Froe op de gedachte kwam om 
het vooroorlogse onderzoek van Ariëns Kappers, over de verschillen in 
schedelindex tussen Sefardische en Asjkenazische Joden, op veel brede-
re grondslag over te doen en uit te breiden. Op die manier zou hij, met 
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inachtneming van alle contemporaine regels voor goed academisch on-
derzoek, kunnen aantonen dat beide groepen tot verschillende rassen 
behoorden.
 De Froe bevond zich niet op onontgonnen terrein: vanaf de negen-
tiende eeuw was er immers onder rassenkundigen veel gediscussieerd 
over de raciale eigenschappen van Joden. De meeste wetenschappers – 
onder wie ook veel Joodse antropologen – gingen uit van een duidelijk 
onderscheid tussen een zuidelijk, mediterraan type Joden (karakteris-
tieke eigenschappen: lange of middelange schedel, ovaal gezicht, aman-
delvormige ogen, smalle neus) en een (noord)oostelijk type (met kor-
te schedel, rond gezicht, grote neus en dikke lippen).377 Ook de Leidse 
hoogleraar anatomie en embryologie Ton Barge – net als De Froe een 
leerling van Bolk378 – had in 1938 nog geschreven dat er binnen het Jood-
se ‘type’ een belangrijk onderscheid bestond tussen ‘rondhoofden’ en 
‘langhoofden’. Deze laatsten, de Sefardiem, kenmerkten zich volgens 
Barge door ‘zeer talrijke mediterrane bijmenging’. Zij hadden ‘een fij-
neren algemeenen verschijningsvorm’ dan de Asjkenaziem, die volgens 
Barge veel grover gebouwd waren.379

 Ook De Froe was overtuigd van een dergelijk onderscheid. In de loop 
van 1943 sloeg hij aan het meten om dit te bewijzen. Voor de individu-
ele verwantschaps- en rasonderzoekingen had hij al enkele Portugezen 
onderzocht: Eli d’Oliveira bijvoorbeeld, maar ook Isaac Querido en 
Arthur Vaz Dias, die beiden zitting hadden in de gereorganiseerde Por-
tugese commissie. Hun meetgegevens kon De Froe voor zijn onderzoek 
goed gebruiken, maar hij had nog meer materiaal nodig. Daarom ver-
zond hij in juni en juli 1943 enkele honderden voorgedrukte briefkaar-
ten aan Amsterdamse en Haagse Portugese Joden, met de oproep om 
zich te melden in respectievelijk het Anatomisch-Embryologisch Insti-
tuut (Amsterdam) of het kantoor van de Joodse Raad (Den Haag) voor 
een kosteloos antropologisch onderzoek.380

 De opkomst was goed, want na de meetdagen beschikte De Froe over 
de data van 375 Portugese Joden uit Amsterdam en Den Haag, 203 man-
nen en 172 vrouwen. 145 van hen hadden vier Portugese grootouders en 
waren dus ‘zuiver’ Portugees. De rest verdeelde De Froe in groepen van 
personen met één, twee of drie Portugese grootouders. Van alle Portu-
gezen maten hij en zijn medewerkers vervolgens niet alleen de schedel-
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grootte op, maar ook liefst 31 andere variabelen, zoals de afstand tus-
sen de ogen, de dikte van de bovenlip, de oogkleur, de haarvorm en de 
neushoogte, -lengte, -breedte en -diepte. Al deze gegevens verwerkte 
De Froe in vele cijferlijsten, tabellen en grafieken. Hij werd hierbij ge-
assisteerd door de verzekeringswiskundige Arthur Vaz Dias – zijn twee 
elektrische rekenmachines kwamen goed van pas.381

 Het resultaat van dit grootschalige meetwerk was een indrukwek-
kend, 96 pagina’s tellend rapport: Die Anthropologie der sogenannten 
Portugiesischen Juden in den Niederlanden.382 Het doel van het onderzoek 
was om antwoord te geven op de vraag of de ‘zogenaamde’ Portugese 
Joden in Nederland als Joden waren te beschouwen, of dat ze behoor-
den tot een ander ‘ras’ of ‘rassenmengsel’.383

 Om tot antwoorden te komen vergeleek De Froe systematisch de ge-
middelden en de quotiënten van de meetresultaten met cijfers die uit de 
literatuur bekend waren over Asjkenazische Joden en over niet-Joden. 
Dat was bij sommige lichaamskenmerken gemakkelijker dan bij ande-
re. Over de schedelindex van verschillende volkeren was bijvoorbeeld 
veel bekend; de schedelindex werd immers als een van de belangrijk-
ste raskenmerken gezien. De Froe kon de meetresultaten van Portuge-
se Joden vergelijken met die van Asjkenazische Joden uit Oost-Euro-
pa, met Sefardische Joden uit Spanje, Turkije en Noord-Afrika, en met 
niet-Joden van het nordische, oosteuropide, alpine, west- en oostmedi-
terrane, armenide en oriëntalide ras. Hij concludeerde dat qua schedel-
index ‘de zogenaamde Portugese Joden niet in de verste verte onder de 
Joodse groepen zijn in te delen, maar volledig met het Westmediterra-
ne ras overeenkomen’. In tegenstelling tot de brachycefale Asjkenaziem 
waren de door De Froe opgemeten Portugezen gemiddeld mesocefaal 
– een conclusie die rijmde met het onderzoek van Ariëns Kappers uit 
1934.384

 Wat andere lichaamskenmerken betreft was minder literatuur voor-
handen. De gemiddelden over de neushoogte van Nederlandse Portu-
gese Joden kon De Froe bijvoorbeeld slechts vergelijken met die van 
Spaanse Joden uit Konstantinopel en van niet-Joodse Wit-Russen, Li-
touwers, Duitsers en Nederlanders. Toch leverde dat genoeg materi-
aal op om te kunnen concluderen dat de neushoogte van Nederlandse 
Portugese Joden in alle zuiverheidsgraden volledig overeenkwam met 
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die van de Nederlandse bevolking, terwijl ‘deze beide groepen duidelijk 
verschillen van de Asjkenazische Joden, die een beduidend lagere neus-
hoogte bezitten’.385

 De conclusies van de 48 overige paragrafen volgden hetzelfde stra-
mien: in de meeste gevallen was er sprake van een groot verschil in 
meetresultaten tussen de Nederlandse Portugese Joden en de Asj-
kenazische Joden, uit welk land zij ook kwamen, terwijl de Nederland-
se Portugezen meestal meer gemeen hadden met de Nederlandse niet-
Joodse bevolking. Aan het einde van zijn rapport gaf De Froe zonder 
enig voorbehoud antwoord op zijn onderzoeksvraag: hij concludeerde 
dat ‘de zogenaamde Portugese Joden niet als Joden kunnen worden be-
schouwd’, maar dat zij volledig opgaan in het westmediterrane ras. Dit 
gold niet alleen voor alle zuivere Portugezen, maar ook voor de Portuge-
zen met maar twee of drie Portugese grootouders. En zelfs onder dege-
nen met slechts één Portugese grootouder en verscheidene Asjkenazi-
sche grootouders was er volgens De Froe een aantal als niet-Joods aan te 
merken.386

 De Froes conclusies waren in feite niets bijzonders, schreef hij, want 
zeven belangrijke antropologen dachten er in algemene zin hetzelfde 
over.387 Boven aan het lijstje met referenties prijkte prof. Eugen Fischer, 
de gewezen directeur van het kwi-a. Op nummer twee stond prof. 
Egon Freiherr von Eickstedt; De Froe had zijn vergelijkingsmateriaal 
in ruime mate gebaseerd op de metingen van deze antropoloog. Niet 
toevallig was zowel Fischer als Von Eickstedt op rassenkundig gebied 
een autoriteit binnen het Derde Rijk.388 De Froe begreep als geen ander 
hoe hij de Duitsers kon imponeren, al bevond zich ook een werk van de 
Joodse wetenschapper Sigmund Feist op de literatuurlijst.
 De conclusie van De Froes rapport was inderdaad geschreven met 
een duidelijk doel. Als hij een ‘normaal’ wetenschappelijk rapport zou 
hebben opgesteld, had hij waarschijnlijk niet expliciet geconcludeerd 
dat de Portugese Joden niet als Joden konden worden beschouwd, maar 
dat ze als westmediterranen tot een ander ras behoorden dan de nor-
disch-alpine Asjkenazische Joden – een subtiel verschil. En in een ‘nor-
maal’ rapport zou hij weliswaar eveneens Fischer en Von Eickstedt als 
referenties hebben opgenomen – ook na de oorlog gebruikte De Froe 
bijvoorbeeld nog steeds het door Von Eickstedt in 1934 ingevoerde ras-
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senstelsel389 –, maar dan had hij de lijst met antropologische referenties 
waarschijnlijk gewoon in alfabetische volgorde gezet, en was bijvoor-
beeld Sigmund Feist boven Eugen Fischer terechtgekomen.
 Afgezien van deze accentverschuivingen voor de goede zaak was Die 
Anthropologie der sogenannten Portugiesischen Juden in den Niederlan-
den een state-of-the-artrapport, dat voldeed aan de wetenschappelijke 
maatstaven van destijds.390 ‘Er is in de wetenschap al zooveel onzin be-
weerd zonder dat er niemand mee gebaat werd, dat er heusch ter wille 
van een goed doel nog wel wat bij kan,’ schreef De Froe in november 
1943 aan een collega, ‘maar ik kan U verzeekeren dat dit bij de Portugee-
zen niet noodig is geweest. Zij behooren anthropologisch tot het me-
diterrane ras.’391 Dat De Froe bovendien ook na de oorlog nog achter 
zijn onderzoek stond, bleek uit een lemma dat hij in 1949 schreef voor 
de Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie. Hierin her-
haalde hij vrijwel letterlijk de bevindingen van zijn onderzoek tijdens 
de bezetting: ‘De Azkenazim [...] vertonen een Nordisch-Alpine meng-
vorm. [...] De Sefardim [...] hebben zich verwant met het Mediterrane 
ras. [...] Zij vertonen thans een vrijwel zuiver Mediterraan type.’392

 Om het grondige en uitgebreide rapport nog indrukwekkender te ma-
ken, besloot De Froe om het niet alleen bij tekst, tabellen en grafieken te 
laten, maar om ook beeldmateriaal toe te voegen. Dat was op zichzelf 
heel gebruikelijk bij rassenkundige studies: in loop van de negentiende 
eeuw had zich een eigen fysisch-antropologische beeldtraditie ontwik-
keld, met foto’s waarop de lichamelijke kenmerken van de geportretteer-
den goed uitkwamen.393 Om foto’s toe te voegen die zijn conclusies over 
het ras van Portugese Joden onderstreepten, schakelde Arie de Froe de 
hulp in van een fotograaf met wie hij ook voor zijn individuele afstam-
mingsrapporten had samengewerkt. Zijn naam was Jaap d’Oliveira.
 Had Jaap voor de oorlog al weinig werk als architectuurfotograaf, na 
10 mei 1940 was het alleen maar minder geworden. Maar het tekort aan 
werk betekende allerminst dat Jaap tijd overhad. Hij raakte betrokken 
bij het verzet en kreeg een technische functie binnen de Persoonsbewij-
zen Centrale (pbc) van beeldhouwer Gerrit-Jan van der Veen, drukker 
Frans Duwaer en beeldend kunstenaar Willem Arondeús.394 Hun orga-
nisatie was in feite een groot ondergronds netwerk, dat tijdens de bezet-
ting zorg droeg voor het drukken van tienduizenden blanco persoons-
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bewijzen. Bij het ‘vullen’ van deze blanco pb’s waren Jaaps fotografische 
kennis en materiaal goed bruikbaar.
 Via Bert Nienhuis, wiens keramiek hij voor de oorlog regelmatig had 
gefotografeerd, kwam Jaap in contact met Arie de Froe. Die pleegde 
niet alleen ‘legaal’ verzet door als gepromoveerd antropoloog valse af-
stammingsrapporten te vervaardigen, maar was – net als Jaap – ook in 
de illegaliteit werkzaam: hij was onder andere geldinzamelaar voor het 
Nationaal Steunfonds, de financier van het verzet.395 Als addendum bij 
zijn individuele afstammingsrapporten had De Froe vaak portretfoto’s 
nodig, waarop de Joodse betrokkene er zo ‘arisch’ mogelijk uitzag. Hoe-
wel Jaap was gespecialiseerd in de architectuurfotografie en normaal 
gesproken strenge eisen hanteerde bij het aannemen van opdrachten, 
liet hij in oorlogstijd zijn principes wat dit betreft varen. Voor het eerst 
in zijn carrière ging hij portretfoto’s maken.396 Door deze op een inven-
tieve manier te belichten, zorgde hij ervoor dat stereotiepe Joodse uiter-
lijkheden zo min mogelijk nadruk kregen – en andersom.
 Voor iedere verzetsman of -vrouw was het illegale werk gevaarlijk, 
maar voor Jaap was er sprake van een extra risico. Door zijn (zoge-
naamd) gemengde huwelijk had hij van de Duitsers een geprivilegieerde 
positie gekregen, maar bij eventuele misstappen zou daarvan niets meer 
overblijven. Jaap liet zich door deze dreiging niet weerhouden. Ook zijn 
zoon Ulli, die in 1943 tien jaar oud werd, begreep dat zijn vader in niet-
alledaagse zaken was verwikkeld: Jaap had niet voor niets een revolver 
en kogels in huis, en Ulli moest af en toe geheimzinnige koeriersklus-
jes voor hem doen. Hij herinnert zich ook dat hij wel eens door zijn va-
der werd meegenomen naar Bert Nienhuis, die in de Beethovenstraat 
woonde.397

 De bezoekjes aan Nienhuis dateerden waarschijnlijk uit de periode 
dat De Froe – en Jaap in zijn kielzog – betrokken raakte bij de Aktie Por-
tugesia, in het voorjaar van 1943. Om de resultaten van zijn omvang-
rijke onderzoek nog beter te laten uitkomen – ofwel, in de woorden van 
De Froe: om een beeld te geven ‘dat door geen maten en verhoudingen 
is te bereiken’398 –, vroeg De Froe aan Jaap om portretfoto’s te maken 
van Portugese Joden uit Nederland op een manier die volledig paste in 
de fysisch-antropologische beeldtraditie: met foto’s en profil en en fa-
ce, en met duidelijk waarneembare uiterlijke kenmerken. De kenmer-
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ken waarmee de Sefardiem doorgaans werden geassocieerd – een lang-
werpig gezicht, mediterrane trekken – mocht Jaap extra aanzetten. Ook 
was het goed om de Portugese Joden in hun chicste kledij te fotografe-
ren; daarmee konden de Portugezen indirect het verschil met de ‘min-
der ontwikkelde’ Asjkenaziem accentueren.
 Jaap verrichtte goed werk, want De Froe nam aan het slot van zijn 
rapport inderdaad 92 foto’s van Nederlandse Portugese Joden op. Zij 
waren anoniem, maar enkele kopstukken van de gemeente zijn te her-
kennen: de voorzitter van de parnasiem Juda Lion Palache bijvoorbeeld, 
die als hoogleraar Semitische taal- en letterkunde aan de Universiteit 
van Amsterdam was verbonden.399 Ook een andere parnas, de huidarts 
Emanuel Vas Nunes, was door Jaap gefotografeerd – van twee kanten, 
net als bijna alle anderen. Aan de linkerkant van de bladzijden stonden 
steeds de gezichtskenmerken van de betrokkene opgesomd. Palache 
was bijvoorbeeld een mediterraan van het alpine type. Volgens het bij-
schrift had hij ‘een uitgesproken Moors uiterlijk’, met onder andere een 
‘sprekende, intelligente gelaatsuitdrukking’, een ‘gelijkmatig gewelfd 
voorhoofd’, een ‘rechte en hoge neus’ en ‘sprekende ogen’;400 Vas Nunes 
was ook een mediterraan, maar dan van het nordische type. Hij had een 
‘lange en smalle kop’, een ‘hoog en smal gezicht met sprekende, intelli-
gente blik’, ‘hoge oogholten met diepliggende ogen’, een ‘hoge smalle 
neus met een haakprofiel’ en een ‘kleine mond met dunne lippen’.401

 Afgezien van deze bijschriften stond er geen tekst in het fotogedeelte 
van het onderzoek. De enige inleidende woorden bestonden uit een op-
merking die wees op het opvallende verschil in uiterlijk tussen de door 
Jaap d’Oliveira gefotografeerde Nederlands-Portugese Joden en de fo-
to’s van Sefardiem bij een andere wetenschappelijke publicatie, name-
lijk een bekend artikel van F. Wagenseil.402 Deze fysisch antropoloog 
had in 1925 een onderzoek verricht naar de lichamelijke kenmerken van 
Oost-Sefardiem, ofwel nakomelingen van de na 1492 naar de Balkan en 
de Levant gevluchte Joden uit Spanje. Anders dan de West-Sefardiem, 
waartoe de Nederlandse Portugese Joden behoorden, hadden zij zich 
in de vijftiende en zestiende eeuw niet met de oudchristelijke bevol-
king van Spanje en Portugal vermengd en waren zij dus ‘zuiver’ Joods 
gebleven. Wagenseil had voor zijn onderzoek 204 Sefardiem uit Kon-
stantinopel opgemeten en gefotografeerd.403 De bijbehorende foto’s 
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waren van een geheel ander karakter dan de foto’s van Jaap d’Oliveira: 
Wagenseils Sefardiem droegen armoedige kleding en hun gezichten za-
gen er vermoeid uit, met baarden, rimpels en wallen onder de ogen. Ze 
deden denken aan de stereotiepe beelden die van Asjkenazische Joden 
bekend waren. Hoewel deze foto’s niet integraal in het rapport van De 
Froe werden opgenomen, was de strekking van de verwijzing duidelijk: 
de Portugese Joden uit Nederland verschilden niet alleen qua uiterlijk en 
ontwikkeling van de Asjkenazische Joden, maar ook van de ‘echte’ Se-
fardiem uit het Oosten.

Arie de Froe was niet de enige die de foto’s van Jaap d’Oliveira gebruik-
te in het kader van de Aktie Portugesia. Ook Bert Nienhuis deed er zijn 
voordeel mee. Hij had aan Jaap gevraagd om niet alleen ‘antropologi-
sche foto’s’ van de Nederlandse Portugezen te maken, maar enkele kop-
stukken ook op een andere manier te fotograferen: op een manier in 
de etnografische fotografie gebruikelijk was, namelijk in een ruime ka-
drering, met ruimte voor het uitdrukken van een beroep.404 Het was de 
bedoeling om deze foto’s in een apart album op te nemen tussen afbeel-
dingen van de meest succesvolle, beroemde en aristocratische Portu-
gezen uit de geschiedenis. Op die manier konden de Nederlandse Por-
tugese Joden in een eeuwenlange traditie van cultuurdragers worden 
geplaatst.
 Het is niet helemaal duidelijk van wie het plan van een Portugees 
prentenboek afkomstig was. Waarschijnlijk was het een idee van Kot-
ting. Hij was namelijk degene die het voornemen besprak met Calmey-
er, die zich enthousiast toonde. Opmerkelijk genoeg deed Calmeyer ook 
suggesties voor de inhoud van het samen te stellen boek. In een brief 
aan Nienhuis van 29 mei 1943 schreef Kotting dat Calmeyer een voor-
keur had voor afbeeldingen van Portugese Joden in Nederland uit vroe-
ger eeuwen, toen de Portugees-Joodse kooplieden nog zo nadrukkelijk 
in de Republiek aanwezig waren. En wat betreft afbeeldingen van de le-
vende Nederlandse Portugese Joden stelde Calmeyer er ‘merkwaardi-
gerwijs [...] prijs op’, aldus Kotting, ‘dat ook foto’s werden opgenomen 
van de familie Rodrigues Pereira, Deurloostraat 22, ofschoon het hem 
bekend was, dat deze half-arisch is’.405

 Het is een intrigerende zin, deze specifieke aanwijzing van Calmey-
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er. Gedurende de gehele Aktie Portugesia had Calmeyer zich nog nooit 
met de inhoud van de te schrijven rapporten bemoeid – tenminste, de 
bronnen geven geen enkele aanleiding om dit te veronderstellen. Cal-
meyer had zich weliswaar kort na zijn aantreden welwillend opgesteld 
tegenover specifieke takken van de families Teixeira de Mattos en Men-
des de Leon, maar vanaf het begin van de collectieve Aktie Portugesia 
was zijn houding steeds voorzichtig geweest.
 Het is dan ook gissen naar het waarom van Calmeyers wenk. Wel 
staat vast dat Calmeyer ongeveer een halfjaar vóór mei 1943 het (om-
vangrijke) dossier van het gezin Rodrigues Pereira onder ogen had ge-
had. Dit gezin bestond uit de 63-jarige effectenhandelaar Samuel Ro-
drigues Pereira, zijn Franse vrouw Suzanne Lévy en hun thuiswonende 
zoon Paul, die zijn vader assisteerde op de beurs. Kotting had destijds 
alles uit de kast gehaald om een statuswijziging voor het gezin te verkrij-
gen. Hij had voor de genealogische onderbouwing van de zaak de hulp 
van Nijgh ingeschakeld, waarbij hij de 32-jarige Paul Pereira had om-
schreven als ‘een zeer sympatieke jonge man, die, slecht ingelicht, zich 
heeft aangemeld als voljood en lid der Port.Isr.Gem.’ Bovendien was

cliënt [...] reeds tweemaal de dans ontsprongen; de eerste keer heeft hij op 
de Zentralstelle uitstel gekregen doordat een naamgenoot op de Zurück-
stellungsliste voorkwam; de tweede maal is hij bij een razzia ontsnapt, 
doordat hij, achter de deur staande, door de in de woning komende amb-
tenaar niet is opgemerkt. Dit geval gaat mij persoonlijk zeer ter harte.406

Kotting had Nijgh destijds niet verteld waaróm dit geval hem zo ter har-
te ging, maar een blik op het adres van het gezin Pereira verklaart veel: 
Samuel, Suzanne en Paul waren de buren van Nino en Renée Kotting op 
de Deurloostraat.
 Doorgaans komen goede connecties van pas bij het bereiken van een 
aanzienlijke maatschappelijke positie, of zijn ze een onuitgesproken 
voorwaarde voor een geslaagde carrière. Tot frustratie van mensen zon-
der zulke contacten was dat in het verleden zo, en in de toekomst zal het 
niet anders zijn. In oorlogstijd kan een goede connectie het verschil be-
tekenen tussen leven en dood. Het geval van Paul Pereira en zijn ouders 
is hiervan een voorbeeld. Omdat zij als goede buren toevallig een bijzon-
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dere relatie hadden met Nino Kotting, was de advocaat bereid zich ex-
tra voor hen in te spannen. Bovendien kon Kotting gemakkelijk met hen 
communiceren, waardoor hij meer materiaal dan in ‘normale’ afstam-
mingszaken tot zijn beschikking moet hebben gehad. Het resultaat was 
dat Kotting een overvloedig dossier bij Calmeyer had ingediend, vol met 
de meest prachtige familiefoto’s en overtuigend bewijsmateriaal van de 
‘arische’ voorouders van het gezin Rodrigues Pereira – ruim voldoen-
de om Calmeyer over de streep te trekken.407 Volgens het familieverhaal 
was er bovendien nóg een aanvullend argument om over te gaan tot sta-
tusverandering: bij het zien van de foto’s van Pauls moeder Suzanne Pe-
reira-Lévy was Calmeyer zo onder de indruk van haar schoonheid dat 
hij zou hebben uitgeroepen ‘dat zo’n knappe vrouw toch geen Jodin kon 
zijn’.408

 Of Calmeyer deze laatste uitspraak inderdaad gedaan heeft, valt niet 
te achterhalen. Maar het dossier Rodrigues Pereira – met de vele fami-
liefoto’s – moet hoe dan ook indruk op hem hebben gemaakt. Niet alleen 
was Suzanne Pereira-Lévy een knappe vrouw, haar echtgenoot Samuel 
zag eruit als een ‘echte’, aristocratische Portugees. Hun donkerblonde 
zoon Paul was bovendien net als zijn moeder een knappe verschijning, 
en belangrijker nog: hij bezat geen van de stereotiepe lichamelijke ei-
genschappen waarmee Joden werden geassocieerd. Het is goed denk-
baar dat Calmeyer aan deze familie moest denken toen Kotting hem het 
plan van een prentenboek voorlegde. Dat het gezin Pereira inmiddels als 
halfarisch te boek stond moet hem niet hebben uitgemaakt – de naam 
Rodrigues Pereira was Iberisch genoeg voor een plek in het album, dat 
immers vooral bedoeld was om de nazi’s de indruk te geven dat ze van 
doen hadden met een hoogwaardige, ontwikkelde en exclusieve bevol-
kingsgroep, die in direct verband stond met al even hoogwaardige Por-
tugezen uit het verleden.
 Zoals vermeld was de samenstelling van het album in handen van 
Bert Nienhuis. Hij verzamelde alle afbeeldingen en rangschikte deze in 
een tot op zekere hoogte logische volgorde. Er zijn grofweg vier delen in 
het boek te onderscheiden. Het eerste gedeelte bestaat uit tien beeltenis-
sen van Portugese en Spaanse beroemdheden uit de geschiedenis, die 
niets van doen hadden met de Portugees-Joodse gemeenschap in Ne-
derland – Abranches da Camera bijvoorbeeld, een zeventiende-eeuw-
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se Portugese edelman, politicus en militair, of de negentiende-eeuwse 
schrijver João de Deus.
 Pas de elfde afbeelding in het boek was van een Nederlandse Portu-
gees. Daarmee begint het tweede deel van het boek, met afbeeldingen 
van telgen uit de meest vooraanstaande Portugees-Joodse families – de 
families die eeuwenlang de bestuurselite van de Portugees-Joodse ge-
meenten in Amsterdam en Den Haag hadden gevormd. In de meeste 
gevallen vermeldde Nienhuis de namen van de ouders en grootouders 
van de gefotografeerde onder aan de foto. Aangezien de Portugezen uit 
de hoogste standen vrijwel uitsluitend onder elkaar trouwden, kwamen 
steeds dezelfde namen terug: Lopes Suasso, Mendes da Costa, Orobio 
de Castro, Teixeira de Mattos. Ook Samuel Sarphati, de beroemde arts 
en projectontwikkelaar uit de negentiende eeuw, kon niet ontbreken. 
Dat gold eveneens voor Baruch (of Benedictus) de Spinoza. Dat deze 
grote filosoof door diezelfde Portugees-Joodse gemeente levenslang in 
de ban was gedaan, vermeldde Nienhuis niet.
 Het derde gedeelte van het boek bestond uit foto’s van kopstukken 
uit de Portugees-Joodse gemeenschap anno 1943, soms aangevuld met 
beeldmateriaal van eventuele ‘geschikte’ voorouders. De kopstukken 
waren duidelijk door Jaap d’Oliveira gefotografeerd, meestal in de ‘et-
nografische’ stijl.409 De parnas en huidarts Emanuel Vas Nunes bij-
voorbeeld droeg nog dezelfde das als op de foto voor het rapport van 
De Froe, maar hij had nu een witte doktersjas over zijn pak getrokken. 
Op de breed gekadreerde foto is te zien hoe hij een injectiespuit gereed-
maakt. Op de daaropvolgende foto zijn Vas Nunes’ zoons te zien, ge-
positioneerd achter een schaakbord. De bekende cellist Max Orobio de 
Castro is geportretteerd met zijn instrument. En Nochem de Beneditty 
is gezeten aan zijn bureau voor een rijk gevulde boekenkast, terwijl hij 
met een kroontjespen een brief schrijft. De foto’s van parnasiemvoor-
zitter Palache, dokter Da Silva en verzekeringswiskundige Arthur Vaz 
Dias zijn vrijwel identiek aan de afbeeldingen van hen die ook in het rap-
port van De Froe staan.
 Tot zover was de opbouw van het boek goed te volgen: eerst een 
aantal beroemde Portugezen en Spanjaarden uit de geschiedenis, ver-
volgens de belangrijke historische families uit de bovenste laag van de 
gemeenschap, en ten slotte de contemporaine kopstukken van de Por-
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tugees-Israëlietische Gemeente. Daarmee was precies aan de doelstel-
ling voldaan: het verband tussen beroemde Iberische kunstenaars uit 
het verleden en heden was zonneklaar, evenals het hoogwaardige, in-
tellectuele en verfijnde gehalte van de Portugese gemeenschap door de 
eeuwen heen.
 Maar blijkbaar waren de 69 voorgaande afbeeldingen niet voldoende 
en moest het boek nog dikker en indrukwekkender worden. Anders is 
niet te verklaren waarom na de foto’s van de verschillende kopstukken 
van de pig en de Portugese commissie ineens een prent kwam van een 
geestelijke uit het verleden. Het was een uiterst opvallende en ook curi-
euze keuze, want de Aktie Portugesia was er vanaf de aanvang juist op 
gericht om de religieuze verbondenheid met het Jodendom stelselmatig 
te bagatelliseren en te verhullen. Op de litho is een vrij jonge man te zien, 
met een getrimde baard en in een negentiende-eeuwse, donkere mantel 
met een witte bef. Aan de wijsvinger van zijn rechterhand draagt hij een 
zegelring. Onder de prent staan slechts zijn naam en beroep vermeld: 
‘Josef Jessurun d’Oliveira, Theologe’. Het was Eli d’Oliveira’s oudoom, 
die in het begin van de negentiende eeuw in grote armoede was opge-
groeid en het tot voorlezer van de Portugees-Israëlietische Gemeente 
had gebracht.
 Waarom kreeg hij wel een plaats in het boek, in tegenstelling tot al 
die andere grote geestelijken uit de geschiedenis van de Portugese ge-
meente? Van beroemde rabbijnen als Isaac Aboab da Fonseca, Joseph 
Pardo en Menasse ben Israël was in het boek geen spoor te vinden. Het 
antwoord op de deze vraag is een pagina verder te lezen. Of beter ge-
zegd: te zien, want op die volgende pagina staat een grote foto van Eli 
d’Oliveira, gehuld in een witte doktersjas, staand voor een boekenkast 
en achter een tafel met daarop een door hemzelf ontwikkeld instrument 
om de reactiesnelheid van mensen te meten.410

 Eli d’Oliveira was weliswaar al ruim vijftien jaar geen lid meer van de 
Portugees-Joodse gemeente, maar zijn Portugese naam had hij behou-
den. En uit correspondentie die hij onderhield met Bert Nienhuis blijkt 
dat hij, net als zijn zoon, zeer betrokken was bij het prentenboek. Hij 
was degene geweest die had gezorgd voor een afbeelding van Spinoza.411 
En hij had de prent van zijn oudoom Joseph d’Oliveira – waarschijnlijk 
een geërfd familiestuk – aan Nienhuis gegeven. Omdat er eerst sprake 
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van was dat elke afbeelding vergezeld zou gaan van een biografische 
tekst, had Eli op een klein getypt briefje bovendien gegevens over Joseph 
aangeleverd:

Josef Jessurun d’Oliveira was eind 19e eeuw ‘Voorlezer’ bij de Portu-
geesch Israëlietische Gemeente alhier. Hij stond in allerlei kringen hoog 
aangeschreven wegens zijn groote geleerdheid en de menschlievendheid, 
die hij als geestelijke bij het pastorale werk aan den dag legde. De zegel-
ring, dien hij aan zijn wijsvinger draagt, is een erfstuk in de familie en af-
komstig van den beroemden Duitschen arischen dokter Balauf...412

Blijkbaar was Nienhuis van plan geweest om de tekst inderdaad op te 
nemen, want hij had al enkele wijzigingen aangebracht: het woordje ‘Is-
raëlietische’ was bijvoorbeeld doorgestreept. Dat was consequent, want 
in alle stukken van de Aktie Portugesia werden de woorden ‘Joods’ en 
‘Israëlietisch’ zo veel mogelijk vermeden; liever spraken de betrokke-
nen van ‘Portugezen’ en ‘Portugese gemeente’. Verder vond Nienhuis 
het onnodig om te benadrukken dat dokter Balauf – wie dat ook mocht 
zijn – ‘arisch’ was geweest; dat woordje had hij eveneens doorgestreept. 
Waarschijnlijk vond hij, in tegenstelling tot Eli, dat de tekst er niet te dik 
bovenop moest liggen.413

 Uiteraard had Eli eveneens een uitgebreide tekst met biografische ge-
gevens over zichzelf aan Nienhuis gestuurd. Hierin legde hij de nadruk 
op de genealogie van zijn familie, die hij met zoveel moeite had uitge-
zocht. Hij deed niet erg zijn best om het aantal met naam genoemde 
voorouders te beperken:

Elias d’Oliveyra, docts. wijsbegeerte en psychologie, werd 6 Febr. 1886 
te Amsterdam geboren. Hij stamt uit een oud Portugeesch geslacht, dat 
omstreeks 1650 uit Villa Real bij Lissabon naar Nederland kwam. De-
ze familie moet R.Kath. geweest zijn, daar reeds in 1497 alle Joden uit 
Portugal waren verbannen. Er is rechtstreeksche verwantschap met het 
Zuid-Nederlandsche ridderlijke geslacht Lindo, met dr. Juan de Roca-
mora, die als Fray Vicente abt van het Benedictijner Klooster te Valencia 
was en biechtvader van de Spaansche Infante Maria; met de Zuidneder-
landsche Jkvr. Maria de Becx, overleden 1645, die in de kathedraal te Ant-
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werpen ligt begraven, met den oud-Christelijken Don Luis Fernandes, 
consul van de Portugeesche natie te Antwerpen en met verschillende an-
dere bekende Zuidnederlandsche geslachten; voorts met den beroemden 
dichter en wijsgeer Dr. Balthasar Orobio de Castro; met de markiezen 
van Montfoort; met den beroemden veldheer Don Juan Alonso Pimen-
tel, die in 1398 graaf werd van Benavente en gehuwd was met de zuster 
van de Koningin van Portugal; een van de volgende graven van Pimentel 
was onderkoning van Valencia, later van Napels en gehuwd met de doch-
ter van Don Luiz Requenses, die van 1573-76 landvoogd was over de Ne-
derlanden.414

De gedachtegang van Eli was duidelijk: de familie D’Oliveira mocht 
weliswaar niet tot de bestuurselite van de pig hebben behoord, zij was 
wel rechtstreeks verwant aan talrijke adellijke, oudchristelijke geslach-
ten. Een plek in de ‘Portugezengalerij’ kwam hemzelf en zijn oudoom 
dus in zijn ogen zeker toe. En dat gold ook voor de rest van zijn familie. 
Op de pagina na Eli stond een grote foto van zijn tweede vrouw Lou-
ise Lopes Cardozo, compleet met vermelding van haar vier Portugese 
grootouders. Ook een oude foto van haar vader, David Lopes Cardozo, 
was in deze serie opgenomen. Maar het ging nog verder. Jaap d’Oliveira, 
fotograaf van vele foto’s uit het boek, stond zelf eveneens afgebeeld, met 
een grote camera naast hem en een draadontspanner in de hand.
 Jaaps echtgenote Gerda Leo stond als niet-Portugese uiteraard niet 
op de foto, maar zijn zus Elsa wel: gehuld in een onopvallende rok en 
blouse keek ze ontspannen de camera in. Daarmee was aan de serie 
D’Oliveira’s in dit boek een einde gekomen. Slechts twee foto’s kwamen 
erachteraan: volgens de wens van Calmeyer werd het prentenboek af-
gesloten door foto’s van de eerbiedwaardige Samuel Rodrigues Pereira 
en zijn zoon Paul. Dat zij ‘halfarisch’ waren, stond vanzelfsprekend niet 
vermeld.415

Het antropologische rapport van De Froe en het prentenboek van 
Nienhuis vormden samen – mede dankzij de prachtige foto’s van Jaap 
d’Oliveira – het vlaggenschip van de stukken die in deze tweede fase van 
de Aktie Portugesia werden geproduceerd. Maar er kwam nog meer, en 
dat was opnieuw grotendeels te danken aan Arie de Froe.
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 Arie de Froe was een veelzijdig man: in de oorlog was hij tegelijker-
tijd huisarts, fysisch antropoloog, coördinator van het Nationaal Steun-
fonds en schrijver voor het illegale blad De Vrije Katheder.416 Ook in zijn 
wetenschappelijke werk was hij toen al niet bang om over de muren van 
zijn eigen wetenschapsdiscipline heen te kijken. Samen met de beken-
de Nijmeegse taalkundige prof. Jac. van Ginneken en de Amsterdam-
se fonetica Louise Kaiser verrichtte hij van oktober 1942 tot juni 1943 
‘een gecombineerd anthropologisch en linguistisch familieonderzoek’ 
in Nijmegen; de wetenschappers probeerden de articulatie van verschil-
lende gezinsleden te onderscheiden en te vergelijken met andere erfe-
lijke gegevens.417 In juni 1943 schakelde De Froe Louise Kaiser, hoofd 
van het Fonetische Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam, 
ook in voor de Aktie Portugesia. Aangezien De Froe zelf op dat moment 
drukdoende was te bewijzen dat de Nederlandse Sefardiem wat betreft 
hun fysieke eigenschappen significant verschilden van de Asjkenaziem, 
vroeg hij aan Kaiser om te onderzoeken of dat verschil ook gold voor 
hun stem en hun taalgebruik. De Froes keuze voor Kaiser was volstrekt 
logisch; hij had niet alleen al met haar samengewerkt, ook had Kaiser 
in een recent artikel geschreven dat ‘bijzondere biologische eigenschap-
pen bepaalde spraakbijzonderheden tengevolge hebben’.418

 Om over de door De Froe aangedragen kwestie een wetenschappelijk 
verantwoorde uitspraak te kunnen doen, onderzocht Louise Kaiser tien 
Portugese Joden – zes mannen, vier vrouwen – op haar fonetische labo-
ratorium. Het is onbekend wie deze personen waren, maar volgens Kai-
ser hadden zij vrijwel allen uitsluitend Portugese voorouders.419 Het was 
opvallend dat de doorsnede van hun gehemelte gemiddeld 1 à 2 millime-
ter groter was dan die van Asjkenaziem en die van niet-Joodse Nederlan-
ders. De omvang van het gehemelte had gevolgen voor de klank van hun 
stem: in een notitie van twee pagina’s concludeerde Kaiser dat die klank 
minder ‘kelig’ was dan bij Asjkenazische Joden. Deze observatie komt 
min of meer overeen met het stereotype van een nasaal stemgeluid, dat 
doorgaans aan chique Portugese Joden wordt gekoppeld.420 Wat betreft 
hun articulatie en stemsterkte was de stem van de onderzochte Portu-
gezen volgens Kaiser verder volkomen gelijk aan de stem eigenschappen 
van niet-Joodse Nederlanders, terwijl Asjkenaziem doorgaans luider 
spraken – wederom een bevestiging van een stereotype.
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 Louise Kaiser onderzocht ook of in het taalgebruik van de Neder-
landse Portugese Joden accenten van het Portugees van hun voorouders 
te bespeuren waren. Dat was niet het geval. Wel gebruikten meerdere 
families volgens Kaiser nog Portugese woorden en uitdrukkingen: bij-
voorbeeld ‘moffine’ (van het Portugese mofino – ‘ellendig’), ‘michera-
door’ (van misturar – ‘mengen’) en ‘afamade’ (van afamar – roem). Maar 
Kaiser benadrukte tegelijkertijd dat ‘de groep van zogenaamde Portu-
gese Joden geen enkele Joodse bijzonderheden in hun taal vertonen’.421 
Dat was ook wel logisch, vond Kaiser, want de particulariteiten in de 
taal van Oost-Joden waren afkomstig uit het Jiddisch of hadden te ma-
ken met hun doorgaans ‘kelige’ uitspraak – en die hield weer verband 
met de geringe hoogte van het Oost-Joodse gehemelte.422

 In vergelijking met het grootschalige onderzoek van De Froe was dat 
van Kaiser slechts een klein projectje. Bovendien zijn haar data niet be-
waard gebleven: haar notitie van twee pagina’s is het enige overblijfsel 
van deze tak van de Aktie Portugesia. Omdat van het onderzoekje al-
leen de conclusies resten, valt er slechts te speculeren in hoeverre Kaiser 
haar data recht heeft gedaan. Natuurlijk is het mogelijk dat Kaiser inder-
daad een duidelijk verschil in stemklank, -volume en taalgebruik tussen 
beide groepen had waargenomen. Maar het is waarschijnlijker dat zij, 
nog meer dan De Froe, in haar conclusie de verschillen tussen Sefar-
diem en Asjkenaziem heeft aangezet voor de goede zaak: zoals gezegd 
passen twee van haar belangrijkste conclusies binnen het kader van ste-
reotiepe beelden die er van Sefardiem en Asjkenaziem bestaan. Boven-
dien rept Kaiser in haar notitie met geen woord over de bronnen die ze 
hanteerde met betrekking tot de gegevens over Asjkenazische Joden en 
niet-Joodse Nederlanders. Het is dus aannemelijk dat ze puur opschreef 
wat De Froe – en met hem de Portugese commissie en haar advocaten – 
graag wilde lezen.

Behalve fysische antropologie (het grote onderzoek van Arie de Froe), 
cultuur (het prentenboek van Bert Nienhuis en Jaap d’Oliveira) en lin-
guïstiek (het onderzoekje van Louise Kaiser), was er nog een invalshoek 
die in de tweede fase van de Aktie Portugesia werd uitgewerkt. En weer 
was Arie de Froe erbij betrokken. Hij hielp namelijk de veelzijdige ze-
nuwarts Coenraad van Emde Boas met het uitzetten van een onderzoek 



405

naar de psychologie van Portugese Joden. Zouden zij niet alleen van 
Asjkenaziem verschillen wat betreft uiterlijk, cultuur en taal, maar ook 
qua gedrag en gevoelsleven?
 De Froes partner in dit nieuwe onderzoek was opvallend. De 39-jarige 
Coen van Emde Boas was immers zelf van (Asjkenazisch-)Joodse kom-
af.423 Door de arisering van zijn tweede vrouw genoot hij – net als Jaap 
d’Oliveira – weliswaar enige bescherming vanwege een gemengd huwe-
lijk, maar hij moest op zijn hoede blijven; hij is tijdens de oorlog dan 
ook twee keer korte tijd ondergedoken geweest. Dat had mede te maken 
met het feit dat zijn huis aan de Stadionweg een ontmoetingsplaats was 
voor linkse intellectuelen en kunstenaars.424 Het weerhield hem er niet 
van het onderzoek naar de psychologie van Portugese Joden groots op 
te zetten, ook omdat hij van plan was er na de bevrijding op te promove-
ren.425

 Net als over de lichamelijke eigenschappen, was er over de psycho-
logie en het vermeende collectieve karakter – ofwel: ‘volkskarakter’ – 
van de Joden veel gepubliceerd. In 1871 had de Leidse historicus Robert 
Fruin het al geprobeerd samen te vatten: ‘levendigheid, bewegelijk-
heid, vlugheid van geest, gevatheid, scherpzinnigheid [...], veel ingeno-
menheid met het uiterlijke, met sieraad en opschik...’426 De invloedrijke 
Duitse econoom Werner Sombart, aan wie aan het begin van dit hoofd-
stuk al werd gerefereerd, noemde in zijn geruchtmakende Die Juden und 
das Wirtschaftsleben (1911) deels overeenkomende kenmerken als ratio-
naliteit, intellectualisme, doelgerichtheid, beweeglijkheid, rusteloos-
heid en flexibiliteit.427 Nederlandse wetenschappers als de socioloog 
Sebald Rudolf Steinmetz, de sociaal geograaf R.E. Kaltofen en de taal-
kundige Jac. van Ginneken namen vervolgens de meeste karakterise-
ringen van Sombart over – Van Ginneken vertaalde zelfs hele passages 
letterlijk in het Nederlands zonder bronvermelding –, die ze aanvulden 
met andere, ook negatieve trekken van het Joodse volkskarakter: ‘glui-
perigheid’ bijvoorbeeld (Kaltofen), of ‘verwaandheid’ (Steinmetz).428

 De verschillende studies blonken niet uit in objectiviteit. Althans, dat 
vond de Meppeler huisarts Julius Leydesdorff, die zelf Joods was. Hij 
signaleerde in 1919 dat er ‘de ongelooflijkste oppervlakkigheden’ over 
het Joodse volk waren gedebiteerd.429 Om tot werkelijk inzicht in het ka-
rakter en de psyche van de Joden te komen, waren er – net als bij de ande-
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re disciplines binnen de rassenkunde – data nodig. Leydesdorff besloot 
deze voor een promotieonderzoek te verzamelen. Hij zond een uitge-
breide ‘Heymans-Wiersma-enquête’ aan honderden Joden in Neder-
land, met negentig vragen over hun karakter en gevoelsleven. Zijn voor-
naamste conclusie was dat Joden emotioneler waren dan onder anderen 
Steinmetz en Sombart hadden aangenomen.430

 Uit een bijdrage aan de uitgebreide bundel De Nederlandse volkska-
rakters uit 1938 – verschenen tijdens de hoogtijdagen van het (Duits) an-
tisemitisme – blijkt dat Leydesdorffs gedachten over het Joodse volks-
karakter bijna twintig jaar later nog grotendeels dezelfde waren. Wel 
signaleerde hij – in tegenstelling tot in zijn dissertatie – een verschil tus-
sen Sefardische en Asjkenazische Joden, want hij merkte op hoe moei-
lijk het was om één volkskarakter aan te wijzen ‘bij mensen zo verschil-
lend van aard en wezen als deze takken van de Joodse volksstam’. Over 
wat precies die verschillen tussen beide takken inhielden, daarover liet 
Leydesdorff zich niet uit.431 Ook Steinmetz, die in hetzelfde jaar even-
eens een artikel schreef dat teruggreep op zijn vroegere werk, zag dit 
verschil tussen Sefardiem en Asjkenaziem als een moeilijkheid bij de 
bepaling van het Joodse volkskarakter, net als Leydesdorff zonder het 
verschil te expliciteren.432

 Kortom, over het veronderstelde karakter en de psyche van de Joden 
was al uitgebreid geschreven, maar er was nog weinig bekend over het 
onderscheid in karakter tussen de beide Joodse ‘hoofdtypen’. Hier lag 
dus een kans voor nieuw, oorspronkelijk onderzoek. En de ambitieuze 
Coenraad van Emde Boas was graag bereid om deze taak op zich te ne-
men.
 Van Emde Boas vroeg allereerst aan De Froe om een uitgebreide ver-
sie van de Heymans-Wiersma-enquête op te sturen naar de Portugezen 
uit diens bestand. Die ontvingen een voorgedrukte vragenlijst van 110 
vragen over temperamenteigenschappen, intellect en karakter. Telkens 
was er de keuze tussen enkele eigenschappen: bijvoorbeeld ‘impulsief’ 
of ‘bedachtzaam’ (vraag 8), ‘kalm in optreden’ of ‘gejaagd en zenuwach-
tig’ (vraag 25), ‘conversabel’ of ‘in zichzelf gekeerd’ (vraag 44) en ‘lief-
hebber van sexueele of vieze aardigheeden, of daarvan afkeerig’ (vraag 
92).433

 In een begeleidend schrijven legde De Froe uit dat het doel was om 
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aan te tonen dat de Portugezengroep andere eigenschappen had dan 
de controlegroepen. De geënquêteerden moesten dus niet een zo mooi 
mogelijk beeld in de antwoorden laten uitkomen, maar een zo waar mo-
gelijk beeld. ‘Daarmee, en met een snelle retourneering, dient U onze – 
dus Uw zaak,’ schreef De Froe. Hij voegde eraan toe dat het aanbeveling 
verdiende om, ‘als dat zonder heftige discussie mogelijk is – in onderling 
overleg der huisgenooten [...] formulier na formulier, d.w.z. persoon na 
persoon door te nemen, waarbij het object van het onderzoek bij voor-
keur afwezig dient te zijn’. De mensen moesten dus niet een vragenlijst 
over zichzelf invullen, maar over degenen in hun omgeving. Het lijkt een 
ultiem recept om huiselijke ruzies en conflicten te doen ontbranden.
 Toch verleenden veel Portugezen hun medewerking: de onderzoekers 
ontvingen 147 ingevulde antwoordformulieren terug. Daaronder be-
vond zich dat van Jaap d’Oliveira. Volgens de antwoorden was hij onder 
andere emotioneel, prikkelbaar, ruimdenkend, een goed waarnemer, 
royaal, politiek onverschillig, een warm vaderlander, een gevoelsmens, 
demonstratief, eerlijk voor zijn mening uitkomend en slechts tot op ze-
kere hoogte gecharmeerd van schuine moppen – eigenschappen die 
Jaaps zoon Ulli over het algemeen kan bevestigen.434 Dat gold in ver-
sterkte mate voor de beoordeling van Jaaps huwelijk met Gerda: ‘onge-
lukkig’, stond er, wat gezien de vele echtelijke ruzies geen onverwachte 
karakterisering is. Jaaps omgeving moet de enquête naar eer en geweten 
hebben ingevuld.
 Het was de bedoeling van Van Emde Boas om de antwoorden op de 
enquêtes te vergelijken met de antwoorden van de Hoogduitse Joden 
uit het onderzoek van Leydesdorff en met die van de niet-Joden uit de 
oorspronkelijke Heymans-Wiersma-enquête, gehouden in 1905. Maar 
algauw bleek dat de antwoorden toch niet een-op-een naast elkaar ge-
legd konden worden. Het feit dat Portugezen hadden aangegeven meer 
te lezen dan de niet-Joden in 1905 kon bijvoorbeeld duiden op grotere 
intellectuele vermogens van de Portugezen, maar het kon net zo goed 
te maken hebben met de algehele vermindering van het analfabetis-
me in de eerste helft van de twintigste eeuw. Bovendien besefte Van 
Emde Boas terdege dat hij rekening moest houden met het zogeheten 
‘groepsnarcisme’, een door Freud geïntroduceerde theorie over het ver-
schijnsel dat mensen hun groepsgenoten altijd positiever zullen beoor-
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delen dan mensen uit een andere groep.435 Als je hiervoor geen correctie 
zou toepassen – zoals bij de vroegere enquêtes maar ten dele en met an-
dere criteria was gedaan – zou volgens Van Emde Boas ‘met een bevan-
gen blik en een dubieuze methodiek in een wetenschap als de onze alles 
bewezen [kunnen] worden’.
 Vooral de groep Portugezen neigde ernaar om de werkelijkheid mooi-
er voor te stellen, zoals Van Emde Boas in letterlijk bloemrijke taal om-
schreef:

Vooral de P. [Portugezen] komen uit de enquête tevoorschijn als engelen 
op aarde, door geen vlekken ontsierd, maar ook de A. [Ariërs] en zelfs de 
J. [Joden] lijken meer op de burgerlijke helden uit de 19e eeuwse ontspan-
ningslectuur dan op een aan het leven ontleende psychol. doorsneestruc-
tuur. Wellicht vergaat het onze lezers als onszelf: toen wij de indruk-
wekkende lijst onder ogen kregen, wekte ze associatie aan de weeïg-laffe 
nasmaak van een al te zoete vla vol surrogaten... Tegenover de werkelij-
ken Hollander, Jood en Portugeesch verhoudt zich deze fictieve deugd-
zame doorsneemensch, deze statistische Brave Hendrik, als een bouquet 
van alleen witte en enkele héél zachte roze anjers tegenover het felkleu-
rige en toch harmonische middenstuk in de etalage van een bloemisterij, 
opgebouwd uit de veelheid van alle soorten, die onze Kassen in de Julida-
gen voortbrengen.436

Bovenstaande passage is karakteristiek voor het werk van de eigenzinni-
ge psycholoog, die – net als De Froe overigens – gewend was om over de 
grenzen van zijn eigen discipline heen te kijken en niet bang was om on-
conventionele teksten in zijn wetenschappelijke publicaties te verwer-
ken.
 Een andere eigenschap van Van Emde Boas was zijn perfectionis-
me.437 Hij was kritisch op zijn materiaal, op zijn methode en op zich-
zelf. In het werkarchief van zijn Portugezenonderzoek bevinden zich 
talloze (klad)teksten waarin de psycholoog reflecteert op de nadelen 
van de Heymans-Wiersma-enquête en de moeilijkheid om drie enquê-
tes uit verschillende jaren en van verschillende aantallen testpersonen 
met elkaar te vergelijken. Het leidde ertoe dat hij in zijn conceptmanu-
script aparte paragrafen inruimde met kritisch-methodologische be-
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schouwingen over de statistische gebreken van de enquête.
 Behalve de Heymans-Wiersma-enquête gebruikte Van Emde Boas 
nog een andere onderzoeksmethode bij zijn poging om de psychologie 
van de Portugese Joden te doorgronden: in het najaar van 1943 nam hij 
bij dertig Sefardiem, dertig Asjkenaziem en dertig niet-Joden een ror-
schachtest af.438 Deze test was in 1927 door de Zwitserse psychiater Her-
mann Rorschach ontwikkeld en bevatte tien ‘inktvlekkaarten’, die de 
ondervraagden moesten duiden. Op basis van de antwoorden moest 
het mogelijk zijn om uitspraken te doen over het gevoelsleven en karak-
ter van een individuele patiënt – althans, dat was het idee van psychia-
ters die de destijds zeer populaire test gebruikten.
 Onder de dertig geselecteerde Portugezen bevond zich ook Jaap 
d’Oliveira. In de ochtend van 9 oktober 1943 was het zijn beurt om een 
inktvlektest te doen. Dat ging niet van harte; volgens de aantekenin-
gen van Van Emde Boas had Jaap een ochtendhumeur. Hij had duide-
lijk moeite om lang uit te weiden over de figuren die hij in de inktvlekken 
allemaal kon ontwaren. In het begin ging het nog: de tweede inktvlek 
vond hij op twee fascisten lijken. ‘Ze staan keurig tegenover elkaar [...], 
steken bloedige poot op,’ associeerde hij. Maar in het vervolg van de test 
raakte hij geïrriteerd. ‘Als je niet erg veel fantasie hebt,’ riep hij uit, ‘dan 
sta je met je mond vol tanden.’ Aan het einde van de test weigerde hij 
zelfs nog antwoorden te geven. Volgens de testafnemer – misschien Van 
Emde Boas zelf, maar het kan ook een assistent zijn geweest – klonk 
Jaap zelfs ‘iets boosaardig’ toen hij verklaarde helemaal niets van inkt-
vlek 9 te kunnen maken. ‘De hele test irriteert me trouwens, omdat ’t 
zo weinig real[istisch] is.’439 De karaktereigenschappen die Jaap in de 
Heymans-Wiersma-enquête waren toegeschreven (emotioneel, prik-
kelbaar, demonstratief) waren duidelijk niet uit de lucht gegrepen.
 Naast de Heymans-Wiersma-enquête en de rorschachtest bestond 
het onderzoek van Van Emde Boas uit nog een derde onderdeel: een op 
de literatuur gebaseerde ‘sociologisch en cultuurpsychologisch histo-
risch overzicht’ van de rol van Portugese Joden in Nederland. Uit een 
brief in het archief van Coenraad van Emde Boas blijkt welke auteur 
zijn grootste inspiratiebron vormde: Nochem de Beneditty, de initia-
tiefnemer van de Aktie Portugesia. Op 29 oktober 1943 stuurde de oud-
rechter aan Van Emde Boas een handgeschreven traktaat van negen pa-
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gina’s over de geschiedenis, cultuur en positie van Portugese Joden in 
Nederland. Het was in feite een samenvatting van De Beneditty’s eerde-
re stukken, maar met andere accenten. Zo legde hij nadruk op de artis-
ticiteit van de Portugezen door de eeuwen heen, waarbij hij onder ande-
ren verwees naar de dansmeesters D’Oliveira; Eli’s negentiende-eeuwse 
oudoom Joseph en diens vader Abraham waren blijkbaar nog niet ver-
geten.
 Door zelf respect te uiten voor de geschiedenis van de Portugese Jo-
den in Nederland, gaf De Beneditty meteen blijk van wat volgens hem 
een van de belangrijkste eigenschappen van de Portugezen in het alge-
meen was. ‘De verzamelwoede, het bewaren van alles wat uit het ver-
leden stamt, piëteit voor erfstukken is een zeer opvallende trek. Sterke 
gehechtheid aan het verleden, historische zin, handhaving van traditiën 
evenzeer. Geen Portugeesch gezin, of men treft er iets ouds, iets met 
een geschiedenis...’ Ook goede smaak en onberispelijke manieren wa-
ren volgens De Beneditty belangrijk; zelfs de armste Portugees vond 
het belangrijk om goed gekleed te gaan. Maar er was één punt dat bo-
ven alle andere uittorende: ‘De Portugeesch is boven alles gesteld op 
zijn point d’honneur; een goede naam is hem meer dan de welriekend-
ste oliën.’
 De Portugezen hadden zich eeuwenlang laten voorstaan op hun voor-
naamheid en genoten respect bij de hoogste lagen van de maatschappij. 
Dat was het enige wat voor hen telde, aldus De Beneditty. Maar dit bete-
kende niet dat er geen zaken waren waarin de Portugezen minder goed 
waren:

Wat hij [de Portugees] niet kan is zich een weg banen, carrière maken, de 
wereld veroveren. [...] Wat nodig is om in den handel te slagen ontbreekt 
hem. De struggle for life ligt hem niet. [...] Erop uitgestuurd om te ver-
dienen, keert hij met ledige handen terug. ‘C’est plus fort que moi’ – zal 
hij zeggen.440

Deze woorden van De Beneditty – bedoeld om het onderscheid tussen 
de zogenaamd altijd handeldrijvende Asjkenazische ‘geldjoden’ en de 
artistieke, verfijnde Sefardiem aan te zetten – kwamen bijna letterlijk in 
het conceptmanuscript van Van Emde Boas terecht.441
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 Het sociologisch-historische overzicht sloot mooi aan bij de voor-
naamste resultaten van psychologische onderzoekingen uit de eerste 
twee delen. In zijn concepten concludeerde Van Emde Boas namelijk 
dat de Portugezen in hun rorschachtesten over het algemeen een rusti-
ge, stabiele indruk maakten en hun emoties naar buiten toe weinig lieten 
blijken (blijkbaar was de test van Jaap d’Oliveira niet karakteristiek voor 
zijn groepsgenoten). Deze eigenschappen kwamen niet alleen volledig 
overeen met de algemeen bestaande indruk van de ‘typische Portugees’, 
maar ook met de uitkomsten van de Heymans-Wiersma-enquête. Hier-
uit bleek vooral dat de Portugezen introverter waren dan de Hoogduitse 
Joden. Van Emde Boas meende zelfs dat de Portugezen de snelheid van 
de negentiende en twintigste eeuw niet goed aankonden. Ze leefden vol-
gens de psycholoog voornamelijk in het verleden – wat weer overeen-
kwam met de sociologisch-historische beschrijving die hij op basis van 
het stuk van De Beneditty had geschreven.442

 Voordat het psychologische onderzoek van Van Emde Boas defini-
tief was afgerond, had De Froe de voorlopige conclusies al in een apart 
boekje verwerkt, getiteld De psychologie van de zoogenaamde Portugee-
sche Joden in Nederland. Het maakte deel uit van een serie van vier titels, 
waarin De Froe de verschillende inhoudelijk rapporten van de Aktie 
Portugesia voor een breed publiek samenvatte. De eerste twee boekjes, 
gebaseerd op De Froes eigen onderzoek naar de afkomst en de antro-
pologie van de ‘zoogenaamde’ Portugese Joden in Nederland, waren in 
september 1943 uitgekomen.443 Het boekje met de samenvatting van het 
onderzoek van Van Emde Boas – die als Jood door De Froe vanzelfspre-
kend niet bij naam werd genoemd – verscheen in november 1943.444 Een 
vierde boekje had moeten gaan over de culturele ontwikkeling van de 
Portugese Joden in Nederland in de twintigste eeuw, maar van publica-
tie is het nooit gekomen.
 De Froe vatte het onderzoek van Van Emde Boas naar de psychologie 
van Portugese Joden als volgt samen:

Hun gedrag is over het algemeen rustig en beheerscht, bij de mannen 
waardig, bij de vrouwen gracieus of statig. Zij maken weinig of geen ge-
baren, maar volharden opvallend lang in dezelfde houding.445
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De aandacht van de Portugezen was volgens De Froe over het algemeen 
naar binnen gericht, en ze maakten een gesloten indruk. Opvallend was 
hun grote mate van indolentie. ‘Samenvattend kan men dus zeggen,’ 
concludeerde De Froe, ‘dat in vergelijking met de Nederlandsche bevol-
king de Portugeezen weinig emotioneel, betrekkelijk weinig actief en 
sterk secundair functioneerend zijn.’ En het verschil met de ‘levendige, 
gebarende, joviale, naar buiten gewende, mededeelzame, emotioneele, 
actieve, primaire, practisch-intelligente Askenasim’ was nog veel gro-
ter. Eigenlijk leek het karakter van de Portugese Joden in Nederland nog 
het meest op dat van de oude Romeinen, besloot De Froe.446

Net als bij de antropologische en linguïstische onderzoekingen is het de 
vraag in hoeverre de onderzoeker zelf achter zijn bevindingen stond. In 
het geval van het psychologische onderzoek van Van Emde Boas ligt de 
zaak gecompliceerd. Vaststaat dat hij er alles aan deed om een weten-
schappelijk verantwoord onderzoek uit te voeren; de 147 ingevulde en-
quêtes, 90 rorschachtesten en honderden bewaard gebleven documen-
ten met berekeningen, tabellen en grafieken laten hierover geen enkele 
onduidelijkheid bestaan. Toch blijft een belangrijke vraag open: waar-
om heeft Van Emde Boas zijn conceptmanuscript niet afgemaakt? Het 
is immers gebleven bij talloze conceptparagrafen, die zich in verschil-
lende stadia van afronding in het archief bevinden. De enige officiële 
verwijzing naar de uitkomsten van het onderzoek is te vinden in het gro-
te rapport van De Froe – die in één alinea in zijn conclusie vooruitloopt 
op de resultaten van het onderzoek447 – en in diens kleine samenvatten-
de boekje.
 Natuurlijk, vanwege de Joodse afkomst van Van Emde Boas was het 
niet handig om het psychologische onderzoeksrapport door hem te laten 
ondertekenen. Maar dat neemt niet weg dat het onderzoek voor het dos-
sier van de Aktie Portugesia van belang had kunnen zijn; het historische 
rapport van Percy Cohen Henriquez uit 1942 was – weliswaar zonder de 
naam van de Joodse auteur op het titelblad – immers ook verspreid.
 Het is aannemelijker dat het rapport simpelweg nooit is afgekomen. 
De Froe en Van Emde Boas waren het onderzoek gestart met een dui-
delijke hypothese: dat er een wezenlijk verschil zou bestaan tussen het 
gedrag en gevoelsleven van de rustige, introverte Sefardiem en de uit-
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bundiger en expressieve Asjkenaziem, en dat dit verschil zijn oorsprong 
vond in het genetische onderscheid tussen beide groepen. De Froe, die 
het onderzoek weliswaar had geëntameerd, maar toch op een afstand 
stond van het eigenlijke psychologische onderzoekswerk, haalde derge-
lijke opvattingen niet voor niets aan tijdens de oorlog, maar ook in de 
naoorlogse periode. In een interview met Jacques Presser zei hij: ‘Psy-
chologisch is het een heel andere groep. Over het algemeen zijn [de Por-
tugese Joden] veel intellectueler en daardoor meer amorf en philoso-
phischer [dan de Hoogduitse Joden].’448 Net zoals De Froe na de oorlog 
achter de voornaamste uitkomsten van zijn eigen antropologische Por-
tugezenonderzoek bleef staan, was hij er dus ook nog steeds van over-
tuigd dat de hypothese van het psychologische onderzoek klopte.
 Dat was niet het geval bij Coenraad van Emde Boas, de hoofdonder-
zoeker. Er waren inderdaad Portugezen in zijn onderzoek die tot op ze-
kere hoogte voldeden aan de presumpties, maar er waren ook ‘zuivere’ 
Portugezen – zoals Jaap d’Oliveira – die volstrekt andere gedragsken-
merken vertoonden. In de archiefstukken is terug te zien dat Van Emde 
Boas worstelde met de uitkomsten van de afgenomen enquêtes en ror-
schachtesten, die niet zo eenduidig bleken te zijn als vooraf verwacht. 
Over de conceptparagrafen waarin hij het verschil tussen beide bevol-
kingsgroepen stevig had aangezet, moet hij uiteindelijk niet tevreden 
zijn geweest.
 Een sterke aanwijzing voor deze aanname vormt een artikel dat Van 
Emde Boas in 1955 samen met neuropsycholoog Frits Grewel schreef 
in het sociaalwetenschappelijke tijdschrift Mens en Maatschappij. Hier-
in stelden zij letterlijk dat ‘men zelfs niet kan gissen’ naar eventuele psy-
chologische aanlegsverschillen tussen Sefardiem en Asjkenaziem op 
basis van hun genetische onderscheid.449 Van doorgaans aan Sefardi-
em toegeschreven eigenschappen als conservatisme, vormelijkheid en 
waardigheid – eigenschappen die de Sefardiem zelf vaak op zijn Por-
tugees als gravidade samenvatten – was bij de meeste Portugees-Joodse 
proletariërs bijvoorbeeld ‘weinig of niets te bespeuren’, schreven Van 
Emde Boas en Grewel. En bij zijn onderzoek in de oorlog was Van Em-
de Boas weliswaar meer dan gemiddeld introverte karakters onder de 
Portugezen tegengekomen, maar hij kon introversie als eigenschap on-
mogelijk aan de gehele groep toeschrijven.450 Hoewel Van Emde Boas 
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nog steeds niet ontkende dat psychologische en karakterologische ver-
schillen tussen groepen een deels biologische grondslag zouden kunnen 
hebben, moest een verklaring voor een eventueel psychologisch onder-
scheid tussen Sefardiem en Asjkenaziem in Amsterdam meer worden 
gezocht in sociaaleconomische factoren.451

 Het genuanceerde artikel uit 1955 was de enige concrete uitwerking 
van Van Emde Boas’ grootschalige psychologische onderzoek uit de 
oorlog.452 Tot een promotie op dit onderwerp kwam het niet. Afgezien 
van de diffuse onderzoeksresultaten leverde het tragische lot van de Ne-
derlandse Joden waarschijnlijk een te grote emotionele barrière op.453 
De dissertatie van de veelzijdige psychiater – en latere grondlegger van 
de seksuologie in Nederland – ging uiteindelijk over een niet minder ori-
gineel onderwerp: Van Emde Boas zou in 1951 promoveren op de me-
disch-sociologische studie Shakespeare’s sonnetten en hun verband met 
de travesti-double spelen.454 Afgezien van zijn artikel met Grewel zou hij 
zich weinig meer uitlaten over zijn grootschalige psychologische onder-
zoek in oorlogstijd.

De intensieve bemoeienissen van Arie de Froe – en zijn samenwerking 
met andere wetenschappers als Ubbo Ariëns Kappers, Louise Kaiser en 
Coenraad van Emde Boas – hadden de Aktie Portugesia nieuw elan in-
geblazen. Gezien de kwaliteiten van de onderzoekers en de grondigheid 
waarmee zij te werk gingen, kregen sommige Portugezen op de Portu-
gezenlijst nieuwe hoop op een goede afloop. Vlak nadat de 66-jarige 
Maurits Senator bijvoorbeeld de Heymans-Wiersma-enquête had in-
gevuld, sprak hij in een brief aan zijn neef Emile Moresco de verwach-
ting uit dat de Portugezen binnenkort als ‘ariërs’ zouden worden be-
schouwd. ‘Wij staan er goed voor.’455

 Voor anderen waren de recente rapporten aanleiding om nieuwe 
steun te zoeken bij invloedrijke connecties. Zo schreef Eli d’Oliveira 
een brief aan de Duitse geleerde Arthur Mentz (1882-1957), die hij nog 
kende van het internationale stenografencongres dat hij in 1934 had ge-
organiseerd. Van zijn Duitse contacten in de stenografenwereld was 
Mentz de enige die in het najaar van 1943 nog leefde. Eli vroeg hem om 
een liefst uitgebreide aanhankelijkheidsbetuiging op grond van zijn ver-
diensten voor ‘het Nieuwe Duitsland’. Het was zijn bedoeling om met 
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een dergelijke verklaring meer bewegingsvrijheid te verkrijgen – bij-
voorbeeld toestemming om met de tram te rijden –, wat noodzakelijk 
zou zijn voor het afronden van zijn promotieonderzoek. In ruil voor de 
verklaring was Eli graag bereid om Mentz kopieën uit de Leidse biblio-
theek toe te sturen, en hij sprak de hoop uit hem snel in eigen persoon te 
kunnen bedanken.456

 Ook Nochem de Beneditty zette – ondanks zijn terugtreden uit de 
Portugese commissie – nog eenmaal zijn contacten in, maar in tegen-
stelling tot Eli deed hij dit voor de collectieve zaak van de gesperrde Por-
tugezen. En net als in de eerste fase van de Aktie, toen hij nsb-ideoloog 
Baltus Wigersma had benaderd, zocht hij opnieuw twee bollandianen 
aan, beiden met een nsb-achtergrond.
 Allereerst schreef De Beneditty een verzoek om steun aan J.C. van 
Zelm, secretaris van de Bolland-Stichting, voorzitter van de Amster-
damse Bollandkring van vrienden van zuivere rede en tevens nsb-lid. 
Van Zelm antwoordde dat hij enkele Portugezen kende die belangstel-
den in de filosofie van Hegel en Bolland, en dat hij het geen probleem 
vond om over hen een verklaring af te leggen. Hierin weidde Van Zelm 
allereerst uit over Ester Vas Nunes, een van Bollands trouwste leerlin-
gen. Zij had volgens Van Zelm in het dagelijks leven opvallend genoeg 
‘een grooten afstand gevoeld tusschen [haar] eigen geesteshouding en 
die van de Joden, oorspronkelijk uit Duitschland of uit Polen’. Ook over 
De Beneditty sprak Van Zelm zich lovend uit; hij had immers in 1935 ge-
probeerd om samen met de nsb te komen ‘tot een bevredigende oplos-
sing van het meer en meer urgent wordende Joodsche vraagstuk’, en hij 
had zich daardoor volgens Van Zelm de woede van vele Joden op de hals 
gehaald.
 Er was nog een Portugees die niet kon achterblijven in Van Zelms kor-
te overzicht van Portugese bollandianen: Eli d’Oliveira. Die had in 1907 
Bolland geïnterviewd, en zijn stenografiebureau had bovendien lange 
tijd de uitgaven van de Bolland-Stichting verzorgd. Van Zelm kon niet 
zeggen hoezeer het denken van Hegel en Bolland was doorgedrongen in 
Eli’s wetenschappelijke denken over psychologie. Wel kon hij verklaren 
dat de Portugezen ‘in het algemeen meer voor cultureele dan voor po-
litieke aangelegenheden’ voelden – dit in tegenstelling tot de ‘Duitsche 
Joden, door wie m.i. de politieke strijd in zijn veelzijdigheid [...] op de 
voorgrond treedt’.457
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 De tweede bollandiaan die De Beneditty aanschreef was prof. J. Hes-
sing, de filosoof die in de jaren dertig samen met Wigersma invloed-
rijk in de nsb was geweest.458 Ook Hessing deed wat De Beneditty hem 
vroeg. Hessing antwoordde namelijk dat hij de Portugese Joden respec-
teerde

om den algemeen wetenschappelijken en wijsgeerigen zin, hun goeden 
smaak en artisticiteit, kortom, om hun beschaafde cultuur, die als het wa-
re vanzelf medebracht, dat, betrekkelijk klein als het groepje was en is, zij 
tot de beste Nederlandsche staatsburgers behoorden, wars van politieke 
intrigen en sterk gekant tegen sociaal-democratische en communistische 
bewegingen.459

Het argument dat de Portugezen zich zelden met politiek hadden inge-
laten kwam dus opnieuw terug – waarschijnlijk was zowel Van Zelm als 
Hessing goed door De Beneditty ‘gevoed’. Hessing bracht ook nog en-
kele andere veronderstelde eigenschappen van de Portugezen ter spra-
ke: hun artisticiteit (onder de Portugese Joden waren volgens Hessing 
naar verhouding meer kunstenaars dan bankiers en kooplieden), hun 
belangstelling voor filosofie en hun raciale afkomst (mediterraan). Hij 
besloot met de notie dat Nederland er nooit spijt van had gehad dat het 
de groep Sefardische Joden uit Portugal en Spanje had opgenomen; zij 
waren echte Nederlanders geworden. Hij hoopte dan ook ‘dat déze Jo-
den – én voor hen zelve én voor ons overige Nederlanders – voor Ne-
derland behouden zullen blijven’.460 Dat de overige Joden voorgoed 
voor Nederland verloren zouden zijn, was in oktober 1943 voor Hessing 
klaarblijkelijk volkomen duidelijk.
 Naast beide bollandianen vroeg en kreeg De Beneditty nog van een 
derde invloedrijk figuur een verklaring. Het ging om de uit een befaam-
de gereformeerde patriciërsfamilie afkomstige Bastiaan de Gaay Fort-
man (1884-1961), die rechter was bij de arrondissementsrechtbank Am-
sterdam en dus een oud-collega van De Beneditty. Van 1912 tot 1917 was 
De Gaay Fortman lid geweest van het Hof van Justitie op Curaçao. In 
die periode was hij in contact gekomen met Portugese Joden, en hij had 
toen opgemerkt dat ‘onder de Joden het Portugeesche element verre op 
den voorgrond treedt’. De overheid had herhaaldelijk gebruikgemaakt 
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van de diensten van Portugese Joden, en zij kenmerkten zich ‘door 
trouw aan de gestelde machten’. Volgens De Gaay Fortman hadden de 
Portugese Joden al met al veel goeds gedaan voor de ontwikkeling van 
de West-Indische koloniën.461

 Met de verklaring van De Gaay Fortman was een eind gekomen aan 
de lange reeks rapporten, rekwesten, onderzoekingen, verklaringen en 
aanhankelijkheidsbetuigingen die de Aktie Portugesia vanaf het najaar 
van 1941 had voortgebracht. De documenten uit de eerste fase van de 
Aktie waren al in bezit van Calmeyer; de nieuwste stukken werden nu 
door Nijgh aan hem overhandigd.462 Het was de bedoeling dat Calmeyer 
de stukken verspreidde onder zijn collega’s en meerderen van het rijks-
commissariaat. Misschien kon hij zo op het laatste moment toch nog de 
definitieve beslissing over de ‘Portugezenkwestie’ positief beïnvloeden.

De kansen van de Portugezen gewogen

Sommige Portugezen mochten de toekomst zonnig inzien, maar in fei-
te was er weinig aanleiding om een positieve beslissing van de Duitsers 
te verwachten. Zoals al eerder is beschreven, was het commissaris-ge-
neraal Schmidt in de cruciale Chefsitzung van 16 oktober 1942 niet ge-
lukt om zijn collega-commissaris-generaal Rauter en rijkscommissaris 
Seyß-Inquart ertoe over te halen om de ‘zuivere’ Portugezen langdurige 
bescherming (Dauerschutz) te verlenen; volgens de twee belangrijkste 
nazi’s in Nederland was het nog steeds noodzakelijk om de groep eerst 
grondig op haar rassenkundige kwaliteiten te beoordelen. In de loop 
van 1943 bleek wat zo’n beoordeling inhield. Op 16 april 1943 schreef 
Rauter dat het de bedoeling was om de groep Portugezen in concentra-
tiekamp Vught te verzamelen, waar hij hen samen met de ss-Rasse- und 
Siedlungsführer Herbert Aust zou inspecteren.463 Een kleine maand la-
ter was dit plan nog steeds intact, al bleek uit een brief van sd-chef Wil-
helm Harster over de Endlösung der Judenfrage in den Niederlanden dat 
kamp Vught inmiddels als locatie was vervangen door kamp Wester-
bork.464

 Schmidt was een fanatieke nazi en bovendien de hoogste vertegen-
woordiger van de nsdap in Nederland. Als het hem al niet lukte om 
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Rauter en Seyß-Inquart voor het Portugezenstandpunt te winnen, 
waarom zou een nieuwe poging in de loop van 1943 door Calmeyer, ge-
stoeld op de nieuwe rapporten van De Froe en de zijnen, dan wel kans 
op succes hebben? Calmeyer stond in de hiërarchie immers vele tre-
den lager dan Schmidt, hij had door zijn handelen in ariseringszaken bij 
collega’s al argwaan gewekt, en hij was bovendien niet eens lid van de 
nsdap.
 Ook de vergelijking met een zaak van Sefardiem uit Frankrijk bood 
weinig hoop op een goede afloop. In januari 1942 had de Association 
Culturelle Séphardite de Paris een kleinschaliger, maar enigszins soort-
gelijke operatie opgezet als de Aktie Portugesia. De vereniging had aan 
de Duitse ambassade in Frankrijk een dossier gestuurd dat, net als in 
Nederland, zou moeten leiden tot een arisering van de Franse Sefardi-
em als collectief. Als onderliggende argumenten keken de aanvragers 
naar andere Sefardische centra: in het Griekse Saloniki waren de Se-
fardiem door de autoriteiten als arisch bestempeld, in Hamburg hadden 
zij hun Duitse nationaliteit mogen behouden. Althans, dat was wat er 
in het dossier stond. Toen de Duitse ambassade navraag deed in Ber-
lijn, bleek dat de Fransen hadden gebluft. De Sefardiem uit Hamburg 
werden immers hetzelfde behandeld als de andere Joden – namelijk als 
ongewenste vreemdelingen –, en ook de zogenaamde arisering van Se-
fardische Joden in Saloniki bleek gelogen. ‘De claim van de Association 
Culturelle Séphardite de Paris [...] is volledig onhoudbaar,’ schreef een 
anonieme Duitse rassenkundige. ‘Dit is simpelweg een Joodse poging 
om het Europese Jodendom te behoeden van volledige vernietiging.’465 
Dat de befaamde Franse deutschfreundliche antropoloog George Mon-
tandon in een notitie van mei 1942 geen grond zag om de Sefardiem als 
onderdeel van het Europese Jodendom te zien, deed er toen voor hen 
niet meer toe.466

 Maar er waren ook enkele Joodse groepen in het buitenland die wél 
succes hadden met op rassenkunde gebaseerde theorieën. Abdel-Hoes-
sein Sardari, een jonge, flamboyante Iraanse diplomaat in Parijs die goe-
de contacten onderhield met de Duitse bezetters van Noord- en West-
Frankrijk, stelde in augustus 1942 bijvoorbeeld een document op met als 
doel een groep van ongeveer honderd Iraans-Joodse families in Parijs te 
redden.467 Deze ‘mozaïsche Iraniërs’ waren, volgens de zelf islamitische 
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Sardari, gehecht aan Iran. Ze mochten dan een ander geloof hebben, 
hun taal, cultuur, opleiding, nationaliteit en kledingstijl waren volle-
dig dezelfde als die van de islamitische Iraniërs. Ook antropologisch ge-
zien was er volgens hem geen enkel verschil: hun gezichten waren ovaal, 
met symmetrische gelaatstrekken, een laag voorhoofd, een rechte neus, 
dunne lippen en vaak blauwe ogen. Bovendien waren de mo zaïsche Ira-
niërs nooit met Europese Joden getrouwd. In andere woorden: ‘Zij zijn 
afstammelingen van het Arische Indo-Europese ras en staan in geen en-
kele relatie tot het Europees Joodse ras.’468 Het grootste gedeelte van 
Sardari’s verhaal had zonder enige wijziging in een rapport van de Aktie 
Portugesia gekund.
 In tegenstelling tot dat van de Association Culturelle Séphardite 
werd Sardari’s verzoekschrift niet meteen afgewezen. Net zoals in het 
geval van de Nederlandse Sefardiem wisten de Duitse autoriteiten na-
melijk niet goed hoe ze deze kwestie moesten interpreteren.469 Ze vroe-
gen de mening van verschillende Duitse diensten die actief waren op het 
gebied van rassenkunde, waaronder het Reichsinstitut für Geschichte 
des neuen Deutschlands – het instituut dat ook de Portugezenkwestie 
in behandeling had. Hoewel Adolf Eichmann het verzoekschrift van de 
Iraanse Joden beschouwde als een voorbeeld van ‘de normale Joodse 
trucs en pogingen tot maskering’470 en de meeste rassenkundigen van 
oordeel waren dat er meer onderzoek nodig was, lukte het Sardari met 
behulp van zijn hoge diplomatieke contacten toch om de bewuste Iraan-
se Joden te redden. ‘Hun bloed is Iraans, niet semitisch,’ schreef diplo-
maat Friedrich Werner von Schulenberg in mei 1943, ‘en daarom is het 
onrechtvaardig om de Duitse Jodenwetten op hen toe te passen.’471 Zo 
overleefden de Iraanse Joden in Parijs uiteindelijk de oorlog. (Dat gold 
overigens niet voor Von Schulenberg, want die zou op 10 november 
1944 worden gefusilleerd vanwege zijn betrokkenheid bij een mislukte 
aanslag op Adolf Hitler.)
 Bekender nog dan het verhaal van de Iraanse Joden in Parijs was dat 
van de Karaïeten, een religieuze stroming die alleen de (geschreven) 
Tenach van de Joden volgt, maar niet de (mondelinge) leer van de Tal-
moed. In Europa waren de Karaïeten vooral geconcentreerd rond de 
Krim (ongeveer 6000) en in Litouwen (bijna 1000). In het Russische 
tsarenrijk hadden zij altijd gegolden als een aparte bevolkingsgroep, die 
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uitgezonderd was van de beperkingen die aan Joden waren opgelegd. 
De Karaïeten claimden dat ze in het eerste millennium voor Christus 
in de Krim waren aangekomen, waardoor ze dus niet betrokken kon-
den zijn geweest bij de kruisiging van Jezus – een ontzenuwing van het 
stereotype van de Jood als Christus-moordenaar.472 Een andere theorie 
was dat de Karaïeten afstamden van de Chazaren, en dat zij dus niet al-
leen religieus, maar ook etnisch verschilden van de Joden.473

 Toen de nazi’s rond 1937-1938 te maken kregen met de vraag of de 
Karaïeten al dan niet Joods waren – zestien Duitse Karaïeten verzoch-
ten de autoriteiten namelijk om de Jodenwetten van Neurenberg niet op 
hen van toepassing te laten zijn –, vroegen ze verschillende rassenkun-
dige experts en instanties om een oordeel. Over de argumenten van de 
Karaïeten bleek geen eensgezindheid te bestaan. Bij de Duitse verove-
ring van de Krim beval Heinrich Himmler daarom persoonlijk om de 
Karaïeten te sparen en niet te executeren, zoals met de andere Joden ge-
beurde.474 Hierbij speelde ook een politiek-strategische reden een rol: 
de Karaïeten uit de Krim hadden innige banden met de islamitische Ta-
taren, en die waren weer belangrijk binnen de strategische alliantie die 
het Derde Rijk onderhield met de islamitische wereld.475 Maar Himm-
lers bevel betekende niet dat dit als een definitieve, principiële beslissing 
gold – die zou de hele oorlog uitblijven. Zo bleef het lot van de Karaïe-
ten uit de Krim aan een zijden draadje hangen. In andere gebieden – bij-
voorbeeld in het noorden van de Kaukasus – werden alle Karaïeten wel 
uitgemoord.476 Het incoherente beleid van de nazi’s ten opzichte van de 
Karaïeten bewees eens te meer hoezeer de nazi’s moeite hadden met het 
bepalen van ‘ras’, en hoezeer hun beleid aangaande verschillende soor-
ten Joden kon variëren.477

 De behandeling van een laatste Joodse groep, die van de ongeveer 
3000 Kaukasische Joden (of ‘Bergjoden’) – die volgens henzelf ofwel 
van het Perzische, ofwel van een mix van oosterse rassen zouden af-
stammen – verliep vrijwel volgens hetzelfde patroon: na hun inval in de 
noordelijke Kaukasus vermoordden de nazi’s de Kaukasische Joden in 
sommige plaatsen – met name daar waar zij samenwoonden met Asj-
kenazische Joden –, maar in andere gebieden werden ze voorlopig niet 
als Joods aangemerkt. Ook in dit geval voerden Duitse rassenkundige 
instanties onderzoek uit; Duitse wetenschappers bezochten zelfs huwe-
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lijksvoltrekkingen van Kaukasische Joden, en ze interviewden hen over 
hun gebruiken. Dat de Kaukasische Joden polygamie toestonden was 
bijvoorbeeld naar hun mening een sterke aanwijzing dat zij wezenlijk 
verschilden van Joden.478 Aan de andere kant was hun religie wel klas-
siek Joods, op basis van de Tenach én de Talmoed. Uiteindelijk kwam 
het ook in het geval van de Kaukasische Joden niet tot een principiële 
beslissing. Omdat het Duitse leger zich vanwege de heftige strijd aan 
het oostfront vanaf 1943 moest terugtrekken, overleefden de meeste 
Kaukasische Joden de oorlog.479

Uit bovenstaande kwesties blijkt dat het Duitse beleid aangaande (qua-
si-)Joodse bevolkingsgroepen niet eenduidig was, en bovendien af-
hankelijk van veel verschillende factoren. Ten eerste moesten de aan-
gedragen argumenten goed worden geformuleerd en aansluiten bij 
wetenschappelijke debatten van destijds; kortzichtige of foutieve argu-
menten (zoals de Franse Sefardiem hanteerden) werden door de Duitse 
antropologische diensten onmiddellijk ontmaskerd. Ten tweede moest 
het verschil met de Asjkenaziem onmiskenbaar zijn; dat de Kaukasische 
Joden die samenleefden met Asjkenaziem grotendeels niet werden ge-
spaard, is waarschijnlijk geen toeval. Uit het geval van de Iraanse Joden 
in Parijs blijkt, ten derde, dat ook persoonlijke factoren een rol speelden. 
De kansen op overleving waren structureel groter als er bemiddelaars 
bij de zaak betrokken waren in wie de Duitsers belangstelden. Omge-
keerd maakte het verschil of een gematigde nazi als Von Schulenberg 
of een hardliner als Eichmann over de zaak ging. Ten vierde waren po-
litiek-strategische factoren van belang, zoals blijkt uit de casus van de 
Karaïeten. Ten slotte speelde de grootte van de groep mee; een kleine 
groep als die van de Iraanse Joden in Parijs kon gemakkelijker een sta-
tusverandering krijgen dan de groep van bijna 10.000 Karaïeten, die bo-
vendien over heel Europa waren verspreid.480

 Op grond van al deze factoren is het mogelijk om de sterke en zwakke 
punten in de zaak van de Portugese Joden in Nederland te onderschei-
den. Van groot belang was allereerst de grondigheid en deskundigheid 
waarmee de verschillende rapporten waren vervaardigd: er is waar-
schijnlijk geen andere (quasi-)Joodse groep in Europa geweest die de 
Duitsers zo uitgebreid en op zulke verschillende manieren (van weten-
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schappelijke onderzoekingen tot prentenboeken) met materiaal heeft 
bestookt. Ook op de status van de verschillende betrokkenen was wei-
nig aan te merken: wetenschappers als De Froe, Van Bemmelen en met 
name Ariëns Kappers hadden groot gezag in de academische wereld, de 
advocaten waren afkomstig van gerespecteerde kantoren en met Hora 
Siccama, Hessing en Van Zelm waren ook deutschfreundliche intellec-
tuelen bij de zaak betrokken. Aan Duitse zijde hadden de Portugezen 
natuurlijk met Calmeyer – ondanks zijn wispelturigheid – een bond-
genoot. Bovendien was het aantal ‘zuivere’ Portugezen van de Portu-
gezenlijst inmiddels geslonken tot 362 – in vergelijking met de andere 
Joodse groepen was dat geen buitensporig groot aantal.
 Er kleefden ook duidelijk zwakke punten aan de Portugezenzaak. De 
Duitsers hadden er geen politiek-strategisch belang bij om de Portuge-
se Joden te ontzien. Ze waren na het eerste oorlogsjaar al afgestapt van 
hun voornemen om de Nederlanders collectief voor het nazisme te win-
nen. Ze beleden inmiddels een politiek van confrontatie; verzet of bur-
gerlijke ongehoorzaamheid werd beantwoord met harde represailles. 
Het was wellicht spijtig dat zij met een eventuele deportatie van de Por-
tugese Joden hun (soms pro-Duitse) kennissen in de hoogste kringen 
voor het hoofd zouden moeten stoten, maar meer ook niet. Misschien 
nog wel belangrijker was bovendien dat de theorie van de Sefardiem 
niet waterdicht was. Het antropologische argument was weliswaar 
sterk, en zeker de manier waarop het was onderbouwd was indrukwek-
kend. Het cultureel-historische was dat tot op zekere hoogte ook: vanaf 
hun komst in de Republiek waren de Sefardiem inderdaad een groten-
deels hoogstaande, vrijwel homogene gemeenschap geweest, die zich 
sterk afzijdig had gehouden van de Asjkenaziem. Maar vanaf het ein-
de van de achttiende eeuw was er veel veranderd: de Sefardiem waren 
als groep sterk in welstand gedaald, en brede lagen van de gemeenschap 
hadden zich met de Asjkenaziem vermengd. Ze woonden in dezelfde 
buurten, werkten in dezelfde fabrieken en bij vrijwel alle Nederlandse 
Joden – afgezien van een kleine Sefardische toplaag – waren gemeng-
de Sefardisch-Asjkenazische huwelijken allerminst nog taboe. De uit-
spraak dat Sefardiem en Asjkenaziem in Nederland twee fundamenteel 
verschillende groepen waren, was dus vrijwel onhoudbaar. Kortom, als 
de Duitsers Nederland in 1800 zouden zijn binnengevallen, dan hadden 
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de Portugezen een sterk verhaal gehad – ruim 140 jaar later was het fun-
dament onder hun redenering uiterst wankel.

Hoewel Rauter en Harster in het voorjaar van 1943 tot twee keer toe een 
inspectie van de Portugezengroep in een Nederlands concentratiekamp 
(eerst Vught, daarna Westerbork) hadden aangekondigd, bleef deze 
controle voorlopig uit. Er was namelijk nog één factor ongewis: het oor-
deel van het Berlijnse Reichssippenamt, het instituut waaraan Harster 
in het najaar van 1941 om advies had gevraagd inzake de Portuge-
zenkwestie. De directeur van het Reichssippenamt, Kurt Mayer, had de 
vraag destijds doorgestuurd naar het Reichsinstitut für Geschichte des 
neuen Deutschlands, waar zijn oud-medewerker Wilfried Euler werk-
zaam was als expert op het gebied van Judenfragen. Euler had de tijd ge-
nomen voor zijn rapport, want pas op 12 januari 1943 was het klaar. Om 
onbekende redenen duurde het daarna nog acht maanden voordat May-
er het rapport naar Harster zond. Een kleine twee jaar na het begin van 
de Aktie Portugesia was er dus eindelijk antwoord uit Berlijn.
 Eulers zes pagina’s tellende rapport Zur Frage der genealogischen 
Einordnung der sogenannten portugiesischen Juden in den Niederlanden 
was een boeiend historisch werkstuk. In veel opzichten leek het op de 
historische rapporten die in 1942 in het kader van de collectieve actie 
waren geproduceerd; uit de tekst blijkt ook dat Euler van deze stukken 
had kennisgenomen. Net zoals zijn Nederlandse ‘collega’s’ greep de 
Duitse rassendeskundige terug op de periode dat de Sefardiem nog al-
len op het Iberisch Schiereiland woonden en erkende hij dat de Portu-
gezen in Nederland niet zuiver Joods waren. Maar tegelijkertijd legde 
Euler andere accenten en bracht hij enkele nieuwe tegenargumenten ter 
sprake.
 Allereerst was Eulers rapport gebaseerd op een geheel ander uit-
gangspunt. Volgens hem had zich in de vijftiende eeuw in Spanje en Por-
tugal een proces voltrokken dat leek op de emancipatie van de Joden in 
Duitsland in de negentiende eeuw: Joden waren zowel op cultureel als 
op economisch gebied zo invloedrijk geworden dat ze een ‘ernstig ge-
vaar’ vormden voor de politieke eenheid.481 De verdrijvingsedicten van 
1492 (Spanje) en 1497 (Portugal) waren zo bezien volledig logisch ge-
weest.482 Ze dienden ter oplossing van een probleem, net zoals het an-
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tisemitische beleid van de nazi’s gericht was op de ‘Endlösung der Ju-
denfrage’. In Eulers rapport waren Joden dus niet slachtoffers van de 
Inquisitievervolgingen, maar hadden ze die aan zichzelf te wijten.
 Een ander argument van Euler was dat de Portugees-Joodse gemeen-
te van Amsterdam vanaf het begin een grote aantrekkingskracht had 
uitgeoefend op inwoners van Sefardische centra als Thessaloniki, Istan-
boel (Constantinopel) en Venetië. Anders dan de Amsterdamse Portu-
gese Joden van het eerste uur waren velen van hen niet afstammelingen 
van nieuwchristenen die zich in de vijftiende en zestiende eeuw deels 
hadden vermengd met Iberische oudchristenen, maar van Sefardiem 
die na de anti-Joodse maatregelen en pogroms in de veertiende en vijf-
tiende eeuw uit het Iberisch Schiereiland waren gevlucht. Zij waren dus 
‘rassenkundig’ Joods gebleven en hadden bij hun komst in Amsterdam 
volgens Euler ‘het bewust Joodse element’ in de Amsterdamse gemeen-
te versterkt.483 De Duitse rassendeskundige had hier een punt.484

 Euler deed ook een uitspraak over de door de Antwerpse archivaris 
Jean Denucé regelmatig verwoorde stelling dat de families die uit het 
Iberisch Schiereiland via Antwerpen naar Amsterdam emigreerden 
vrijwel geen Joods bloed hadden. De voorbeelden die Denucé in zijn ar-
tikelen had gegeven waren volgens Euler niet overtuigend: los van het 
feit dat de door Denucé aangehaalde families de uitzondering op de re-
gel konden zijn, vond hij dat hun genealogie niet goed genoeg was uitge-
zocht. Nee, volgens Euler stond vast dat de families van de Portugezen-
lijst, ondanks enige verbindingen met arische geslachten, ‘overwegend 
van Sefardisch-Joodse afstamming’ waren.485 Met deze zin verwierp 
Euler in feite het belangrijkste argument van de Aktie Portugesia.
 Ten slotte ging Euler kort in op de politieke en culturele argumenten 
die in de Nederlandse rapporten naar voren waren gekomen. Volgens 
Euler hadden de Sefardiem inderdaad binnen het ‘Wereldjodendom’ de 
laatste honderd jaar geen rol meer gespeeld en waren zij niet meegegaan 
in het algehele Joodse machtsstreven. Wel had het Sefardische Joden-
dom onbewust de avant-garde gevormd. ‘[D]oor zijn veelzijdige samen-
stelling en zijn aansprekende, niet specifiek “Joods” aandoende aanblik 
liet het een indruk achter,’ besloot Euler, ‘waarop het navolgende Asj-
kenazische Jodendom zich kon baseren en beroepen.’486 De Duitse ras-
senexpert wees hier op een verschijnsel dat door de historicus Ismar 
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Schorsch in een beroemd artikel uit 1989 is benoemd, namelijk dat het 
Sefardische Jodendom op verschillende facetten van het Joodse leven 
– liturgie, synagogebouw, literatuur, wetenschap – een voorbeeld voor 
verlichte en emancipatiegezinde Asjkenazische Joden vormde.487 Eulers 
betoog impliceerde dat het toch eigenaardig zou zijn om deze Joodse 
voorlopers niet als Joden te beschouwen.
 Was het rapport van Euler misschien nog voor meerdere interpreta-
ties vatbaar, de begeleidende brief van Kurt Mayer van het Reichssippe-
namt liet aan duidelijkheid niets te wensen over. In kort bestek vatte hij 
de uitkomsten van het onderzoek samen: ‘De Portugese Joden hebben 
zich [...] altijd Joden gevoeld en zijn in Joodse geest geboren, getogen en 
gestorven.’ Hij vreesde dat als de bewijsvoering van de Portugezen zou 
worden toegestaan, het niet lang meer zou duren totdat andere groepen 
Joden zouden teruggrijpen op een oorspronkelijk Chazarische of Foe-
nicische afkomst – ‘Dat is bij de Kaukasische en Iraanse Joden ook al ge-
beurd.’488 Mayer vond blijkbaar dat het maar eens afgelopen moest zijn 
met het aandragen van dit soort gekkigheden: Joden bleven Joden, on-
geacht of ze Asjkenazisch, Sefardisch, Iraans, Kaukasisch of Karaïtisch 
waren.

De Portugezenrazzia, een ‘stamboekveemonstering’ en 
Elsa’s witte wolk boven Westerbork

Met de rapporten uit de tweede fase van de Aktie Portugesia en het on-
derzoek uit Berlijn waren eind 1943 alle argumenten over de mate van 
Joodsheid van de Nederlandse Portugezen uitgewisseld. Het wach-
ten was nog op de persoonlijke keuring, die Harster en Rauter al in het 
voorjaar hadden aangekondigd. Om verscheidene redenen liep die in-
spectie vertraging op – bijvoorbeeld omdat Rauter in Berlijn zat, of om-
dat er kinderverlamming was opgetreden in Westerbork.489

 De Portugese Joden van de Portugezenlijst wisten weinig af van het 
inspectieplan van Rauter en Harster. Het ongunstige bericht uit Berlijn 
zal hun eveneens grotendeels onbekend zijn geweest. Binnen de groep 
deden vele geruchten de ronde, waaraan sommigen zich vastklampten; 
zo zouden de Duitsers hebben gezegd dat de Portugezen op 15 janua-
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ri 1944 hun ster zouden kwijtraken.490 Ook de advocaten bleven hoop 
koesteren. Ze dachten nog steeds dat een emigratie naar Portugal voor 
de Sefardiem tot de mogelijkheden behoorde.491 Verder hadden ze ho-
ge verwachtingen van de betrokkenheid van een nieuwe advocaat, mr. 
A.A. Swane uit Den Bosch, die ook de belangen van Philips behartig-
de en goede contacten onderhield binnen het bezettingsbestuur.492 Arie 
de Froe ten slotte had contact opgenomen met de Duitse antropoloog 
Egon von Eickstedt, die hij in zijn rapporten zo vaak had geciteerd. Von 
Eickstedt had De Froe vervolgens uitgenodigd in Breslau, wat erop zou 
kunnen duiden dat hij wellicht een goed woordje voor de Portugezen 
zou kunnen doen.493 Ook een dergelijk bericht hield de hoop op een goe-
de afloop in stand.

 Maar het hevigst hoopten de Portugezen en hun helpers op een snel 
einde van de oorlog. Die wens was allerminst irreëel; vrijwel niemand 
gaf meer een cent voor de overwinningskansen van de Duitsers. Op al-
le fronten werden zij teruggedrongen, en in september 1943 had bond-
genoot Italië zelfs gecapituleerd. De bevrijding kon niet lang meer op 
zich laten wachten. Voor de meeste niet-Portugese Joden was het ech-
ter al te laat. In de zomer van 1943 hadden de laatste grote razzia’s in 
Amsterdam plaatsgevonden. De enige Joden die nog vrij konden rond-
lopen waren – naast een klein deel van de Portugese Joden – de gemengd 
gehuwden, de mensen op de Calmeyer-lijst en een groep van ‘erkende’ 
protestantse Joden.494 De rest was ofwel gedeporteerd – zelfs de voor-
zitters van de Joodse Raad zaten inmiddels in Westerbork –, ofwel on-
dergedoken.
 De verdwijning van grote groepen Joden maakte vanzelfsprekend 
veel indruk op de achterblijvers, en al helemaal op degenen die ‘toeval-
lig’ tot een van de vier gesperrde groepen behoorden. Jaap d’Oliveira 
zag zijn straat, de Kromme Mijdrechtstraat in de voorheen door veel 
Joden bewoonde Amsterdamse Rivierenbuurt, in drie jaar tijd volledig 
van samenstelling veranderen: de vele Joodse gezinnen in de straat wa-
ren vrijwel allemaal verdwenen en vervangen door niet-Joodse bewo-
ners, vooral nsb’ers.495 Jaaps zoon Ulli d’Oliveira, die tijdens de oorlog 
op de lagere school (de Meerhuizenschool) zat, herinnert zich dat zijn 
Joodse juf in de klas afscheid nam van haar collega’s, en dat zijn klas 
plotseling erg leeg was na het vertrek van de Joodse kinderen.496
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 Voor Elsa d’Oliveira was de winter van 1943-1944 in veel opzichten 
net zo rampzalig als voor haar broer. Ze kon nog steeds haar beroep 
niet uitoefenen, zag Joodse kennissen om haar heen verdwijnen en ver-
keerde in voortdurende onzekerheid over haar eigen lot. Toch zou deze 
winter voor altijd als een warme herinnering in haar geheugen veran-
kerd blijven. Als hulp in de huishouding van de familie Kotting was ze 
elke dag te vinden op de Deurloostraat. Ze maakte schoon, deed de was 
en zorgde voor de kinderen. Ook buiten ‘werktijden’ was ze vaak op de 
Deurloostraat; ze kon het goed vinden met Nino en Renée, en boven-
dien gaf Renée haar les in klassieke talen. Maar er was nog een reden 
dat ze graag bij de Kottings over de vloer kwam. Bij haar lessen klassieke 
talen kreeg ze namelijk gezelschap van Paul Rodrigues Pereira, de char-
mante buurjongen van de Kottings die in 1942 was ‘geariseerd’ en wiens 
foto op de laatste pagina van het prentenboek van Nienhuis prijkte. Het 
is maar de vraag of Paul zo geïnteresseerd was in de Latijnse en Griekse 
woordjes die hij van zijn buurvrouw moest leren. Dat hij meteen geïnte-
resseerd was in zijn medestudente staat wél vast.
 Begin december 1943 sloeg de vonk tussen Paul Rodrigues Pereira en 
Elsa Jessurun d’Oliveira over. Ondanks alle ellende om hen heen beleef-
den ze twee maanden van hevige wederzijdse verliefdheid of, zoals El-
sa het zou noemen, ‘8 zalige weken van zuiver geluk’.497 Beiden wilden 
niet alleen zo vaak mogelijk bij elkaar in de buurt zijn, maar ook liefst 
zo veel mogelijk over elkaar te weten komen. Elsa zal Paul hebben ver-
teld over haar jeugd in Hilversum en Amsterdam, haar studententijd als 
lid van Unitas, en over haar proefschrift, dat ze op 18 september 1942 
als een van de laatste Joodse promovendi aan de Universiteit van Am-
sterdam had kunnen verdedigen – nog nooit had een lid van de familie 
D’Oliveira zo’n hoge opleidingsgraad bereikt.498 Ze zal hem misschien 
ook hebben ingelicht over de ongelukkige relatie van haar vader en moe-
der, over haar tante Loe, met wie ze zo goed kon opschieten, en over de 
ingewikkelde persoonlijkheid van haar dierbare broer Jaap.
 Omgekeerd zoog Paul Elsa mee in zijn leven en vertelde hij haar over 
zíjn familieachtergrond. De familie Rodrigues Pereira was al eeuwen-
lang een bekende naam binnen de Portugees-Joodse gemeente; van 
1900 tot 1922 had zij zelfs een opperrabbijn in Den Haag geleverd. Pauls 
tak van de familie was minder religieus ingesteld en had zich opgewerkt 
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via de effectenhandel, de branche waarin de Sefardiem vooral in de 
achttiende eeuw zo sterk waren vertegenwoordigd. Aan het einde van 
de negentiende en het begin van de twintigste eeuw was van deze grote 
Sefardische invloed niet veel meer over. Toch waren Pauls vader, groot-
vader, drie ooms en twee oudooms allen actief op de beurs.499 Paul zelf 
was bij zijn vader als kantoorbediende in de leer.
 Paul was een rustige, vriendelijke jongen en hij zag er bovendien 
goed uit. ‘Hij was een lot uit de loterij,’ verklaarde Elsa later. Vrijwel 
onmiddellijk na het opbloeien van hun liefde besloten ze te trouwen, 
tot groot enthousiasme van hun omgeving. Meteen ontving Elsa van 
alle kanten kleine cadeautjes voor het in de toekomst op te zetten huis-
houden; haar kamer op de De Lairessestraat stond er vol mee. Op die 
kamer had ze, net als alle andere voorlopig gesperrde Joden, een koffer-
tje staan, met daarin de belangrijkste benodigdheden in geval van een 
eventuele deportatie: kleding, een adresboek, maandverband (daarvan 
had ze gehoord dat het in Westerbork niet te krijgen was), maar ook een 
broche en een postzegel met de afbeelding van koningin Wilhelmina 
erop.500

 In de laatste dagen van januari 1944 verspreidden zich steeds meer ge-
ruchten dat het de verkeerde kant op ging met de zaak van de Portuge-
zen. Jaap d’Oliveira, actief in de illegaliteit, kreeg zelfs uit betrouwbare 
bron te horen dat de Portugezenlijst op 1 februari 1944 zou platzen; alle 
Portugezen op de lijst – met uitzondering van de gemengd gehuwden 
– zouden naar Westerbork worden gedeporteerd.501 Natuurlijk lichtte 
Jaap meteen zijn vader in. Was dit niet hét moment om over te gaan op 
die ene, ongewisse maar wellicht levensreddende stap, namelijk de on-
derduik? Eli had zich er alle vier de oorlogsjaren van weerhouden. De 
redenen laten zich raden: los van de moeilijkheid om een geschikt on-
derduikadres te regelen – wat in het geval van de met vele connecties ge-
zegende Eli d’Oliveira waarschijnlijk geen onoverkomelijk obstakel in-
hield –, betekende onderduiken een stap in de illegaliteit, waarbij je werd 
gescheiden van je dierbaren en daarvoor in de plaats afhankelijk werd 
van vaak onbekende mensen in een onbekende regio. Bij een eventueel 
verraad was het noodlot onomkeerbaar: dan ging je naar Mauthausen. 
Een eventuele deportatie naar Westerbork daarentegen zou weliswaar 
verschrikkelijk zijn, maar liet nog ruimte open voor hoop – bijvoorbeeld 
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dat de ophanden zijnde ‘Portugezeninspectie’ gunstig zou uitpakken, 
of dat het kamp snel door de geallieerden zou worden bevrijd. En zelfs 
een transport naar buitenlandse ‘werkkampen’ hoefde niet het einde te 
betekenen; er deden weliswaar de meest vreselijke geruchten de ronde, 
maar het was onduidelijk wat daar precíés gebeurde.502

 Met de kennis van nu is het onbegrijpelijk dat Eli d’Oliveira niet voor 
de onderduik koos op het moment dat hij vrijwel zeker wist dat bij niets-
doen deportatie naar Westerbork onvermijdelijk was. Waarschijnlijk 
koesterde hij – misschien wel tegen beter weten in – de verwachting dat 
de door hem zo gerespecteerde advocaten en wetenschappers op het 
laatste moment een list zouden verzinnen, net zoals zijn dochter Elsa in 
juli 1942 al eens op het nippertje aan een van de eerste massadeportaties 
was ontkomen.
 Elsa zelf besloot evenmin onder te duiken. Niet dat ze hiertoe geen 
mogelijkheid had – enkele studenten die ze als repetitor met de voor-
bereiding van hun tentamens hielp, hadden haar herhaalde malen een 
schuilplek aangeboden –, maar ze wilde anderen niet in narigheid bren-
gen.503 Op 1 februari 1944 beleefde ze volgens haar dagboek een ‘heer-
lijke avond’ bij Paul op de Deurloostraat, waar ze tussen tien en elf uur 
wegfietste.504 Hoewel voor Joden al ruim anderhalf jaar vanaf acht uur 
’s avonds een avondklok gold, had Elsa als arts waarschijnlijk een spe-
ciale vergunning om in het donker toch over straat te mogen.505 Vlak na 
thuiskomst gebeurde het: een lange, doordringende bel klonk, er stond 
een overvalwagen voor de deur. Een groep landwachten – paramili-
tairen van de nsb – kwam in zwarte uniformen de trap op denderen. 
In Elsa’s kamer gekomen waren de landwachten verbaasd over de vele 
spulletjes om hen heen. Omdat Elsa Pauls naam niet wilde noemen, ver-
klaarde ze dat ze net jarig was geweest. Terwijl de landwachten kleine 
dingen in hun zakken lieten glijden, bevalen ze Elsa haar koffer te pak-
ken. Ze moest plaatsnemen in de overvalwagen, die al ruim gevuld was 
met andere Portugezen uit de buurt. Even later stapten ook Eli en Loui-
se in. Om twaalf uur ’s nachts zette de wagen koers naar de Zentralstelle 
aan het Adama van Scheltemaplein, waar alle Amsterdamse Portugezen 
werden verzameld.
 Elsa hield van schrijven, en ze was er goed in – een talent dat ze van 
haar vader had geërfd. Zes uur na aankomst in de Zentralstelle begon 
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Elsa met een brief aan Paul. Er zouden er in de periode daarop nog ve-
le volgen. Samen met haar dagboekaantekeningen, die voornamelijk uit 
steekwoorden bestonden, maken deze brieven het mogelijk om Elsa’s 
belevenissen vanaf het moment van de razzia nauwkeurig te reconstru-
eren. Ook enkele naoorlogse interviews met Elsa – bijvoorbeeld in het 
kader van Steven Spielbergs oral history-project Survivors of the Shoah 
– en een door Elsa opgesteld document met herinneringen helpen hier-
bij, al komt in deze bronnen wel de vertroebelende werking van het ge-
heugen aan de oppervlakte.506 Elsa vertelde bijvoorbeeld over een ‘cha-
os van jewelste in de Hollandsche Schouwburg’. Het is niet vreemd dat 
Elsa deze plek noemde – in het collectieve Nederlandse geheugen staat 
immers de Hollandsche Schouwburg gegrift als dé Amsterdamse ver-
zamelplaats voor Joden voorafgaand aan deportatie naar Westerbork 
–, maar in werkelijkheid was deze functie van de Hollandsche Schouw-
burg al in november 1943 opgeheven.507

 In haar eerste brief aan Paul beschreef Elsa de situatie in de wacht-
zaal van de Zentralstelle, waar de Portugezen met ongeveer 120 men-
sen waren samengedreven.508 Elsa wist op dat moment al dat ze waar-
schijnlijk voor langere tijd van haar geliefde gescheiden zou blijven. 
Toch hield ook zij de hoop op een gunstige afloop levend. ‘We zullen 
wel lang niets van elkaar hooren, maar vergeten zullen we onze 8 we-
ken nooit,’ schreef ze. ‘Wie weet waar het goed voor is. Ook de vorige 
jaren hebben ons onverwacht dingen gebracht, die we niet meer hadden 
kunnen hopen. [...] Maar we blijven hopen en gaan daarna aan een be-
tere wereld weer bouwen. Wat ben ik ziels dankbaar voor de tijd die we 
gehad hebben.’ In de Zentralstelle overheerste de mening dat Nino Kot-
ting druk bezig was met de collectieve Portugezenzaak, en dat ze er uit-
eindelijk allen ongeschonden uit zouden komen. Elsa was er niet volle-
dig van overtuigd, maar toch bleef ze positief. ‘We vinden elkaar terug 
zooals we het ons herinneren, door en door vertrouwd [...]. Lieve Paul, 
groet iedereen, in gedachten zit ik bij je. Vader, Loe en Moeder houden 
zich goed en laten je ook hart. groeten.’509 Ze schreef er niet bij dat haar 
tante Loe zojuist in de Zentralstelle was uitgekafferd (‘angeschnautzt’) 
door een Duitse functionaris, een huiveringwekkende ervaring die ze 
wel in haar dagboek noteerde, maar waarmee ze haar geliefde niet lastig 
wilde vallen.510
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 Ongeveer om zes uur ’s ochtends moesten de Portugezen weer de 
overvalwagens in, die hen naar het Muiderpoortstation vervoerden. 
Daar stonden derdeklastreinen klaar om hen naar Westerbork te rijden, 
het Durchgangslager waar alle Nederlandse Joden voor korte of langere 
tijd terechtkwamen voordat ze naar concentratie- en vernietigingskam-
pen in het buitenland werden gedeporteerd. Gedurende het merendeel 
van de bezetting was deze plek, volgens een cynische omschrijving van 
Jacques Presser, ‘de Joodse hoofdstad’ van het land.511 De kamporgani-
satie was grotendeels in handen van Duitse Joden, zogeheten Alte Kam-
pinsassen, die aanvankelijk, eind 1939, door de Nederlandse regering als 
vluchtelingen in Westerbork waren geïnterneerd. Zij hadden een gepri-
vilegieerde status, waardoor ze een verminderd risico liepen op depor-
tatie.512

 Bij aankomst in Westerbork traden Elsa en haar familieleden binnen 
in een nieuwe, afgesloten wereld met haar eigen normen, wetten en so-
ciale codes. Het binnengaan van deze wereld ging gepaard met ritue-
len. Nieuw aangekomen kampbewoners moesten zich eerst registreren 
bij de achter lange rijen tafels gezeten (Joodse) kampleiding, die de per-
soonsbewijzen controleerde. Daarna moesten ze hun geldelijke bezit-
tingen afgeven bij medewerkers van de Duitse roofbank Lippmann-Ro-
senthal en werden ze op luizen gecontroleerd. Maar vooral moesten ze 
lang – heel lang – wachten voordat ze een barak kregen toegewezen.513 
Elsa noteerde kort in haar dagboek: ‘8u in Westerbork. Modder, regen, 
niet in 72 kunnen. [...] Bed 385. Onbeschrijflijk.’514 Die 72 was het num-
mer van de aan de Portugezen toebedachte barak. Het was de barak 
waar alle buitenlanders waren opgesloten, van Turken, Roemenen en 
Hongaren tot Grieken, Argentijnen en Paraguayanen – alle mensen die 
geen Nederlands spraken.
 Op zichzelf kon de toewijzing van de ‘buitenlandersbarak’ positief 
opgevat worden, alsof de Duitsers de Sefardiem inderdaad als buiten-
landers zagen. Misschien behoorde een collectieve emigratie naar Por-
tugal dus toch nog tot de mogelijkheden. Philip Mechanicus, een jour-
nalist die als kampbewoner van Westerbork een beroemd geworden 
dagboek bijhield, geloofde er niets van. Na de aankomst van de Portuge-
zen op 2 februari 1944 noteerde hij nuchter:
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De Portugezen waren lang omtrent hun positie in het duister gelaten. 
Ook nu nog verkeren zij in het duister en worden zij in de waan gelaten, 
dat zij naar Portugal, hun vroegere vaderland, waar zij zich met de Ma-
ranen vermengden, zullen worden teruggezonden. Natuurlijk fantasie: 
driehonderd jaar na hun vertrek, zonder dat zij, rasechte Hollanders ge-
worden, ooit weer aan Portugal als hun vaderland terugdachten.515

Enigszins cynisch vermeldde Mechanicus dat de Portugese Joden lange 
lijsten met de meest prachtige namen van voorouders in hun portefeuil-
les bewaarden. ‘Ze zijn ook hier de aristocraten onder de Joden, zeker 
wat de namen en de voornamen betreft.’516

 Maar deze aristocraten moesten naar een barak die in de wereld van 
Westerbork allerminst een positieve bijklank had. Volgens een eerdere 
aantekening van Mechanicus heerste er in barak 72 een ruwe toon en 
waren er aan de lopende band opstootjes.517 Op de ochtend dat Elsa in 
Westerbork aankwam, was het er sowieso een chaos: de dag ervoor wa-
ren alle Hongaarse en Argentijnse mannen weggehaald en op de trein 
gezet. Hun vrouwen bleven eenzaam in barak 72 achter – het was er een 
gekrijs en gehuil vanjewelste.518 Ook onder de Portugezen ging de aan-
komst in barak 72 gepaard met veel emoties. In Westerbork werden de 
mannen en vrouwen van elkaar gescheiden; ze sliepen ieder aan één 
kant van de barak.519 Getrouwde heren en dames op leeftijd – zoals Eli 
en Loe – moesten dus voor het eerst sinds jaren zonder hun partner de 
nacht doorbrengen.
 Elsa kreeg een brits tegen de muur toebedeeld, ‘op 3 hoog’. De eer-
ste dagen was ze zo uitgeput dat ze sliep als een roos. ‘Het lawaai van 
alle 200 menschen deint als de zee beneden me, ik heb er geen last van,’ 
schreef ze in haar eerste lange brief aan Paul.520 Die kon ze pas schrijven 
op 16 februari 1944, toen ze al ruim twee weken in het kamp verbleef. 
Het toeval wilde namelijk dat kampcommandant Gemmeker enkele 
weken voor de aankomst van de Portugezen het schrijven en ontvan-
gen van brieven en pakketten had verboden – een represaille vanwege 
het ontdekken van enkele briefsmokkelroutes, die waren aangelegd om 
aan de censuur te ontkomen.521 Voor Elsa was dat een vreselijke maat-
regel. ‘Eén van de ergste dingen van dit onbeschrijfelijke oord is dat 
ik geen contact heb,’ schreef ze op een klein, met potlood beschreven 
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agendavelletje aan Paul, ongeveer een week na aankomst in het kamp.522 
Blijkbaar waren de smokkelroutes met de afkondiging van het brief- en 
pakkettenverbod niet verdwenen en had Elsa zo’n sterke behoefte aan 
contact met haar geliefde dat ze bereid was geweest om extra risico’s te 
nemen.
 Dat haar illegale schrijfactie was gelukt en het briefje bij Paul was 
aangekomen, merkte ze een kleine week later, toen ze in het kamp de 
bekende Joodse kinderarts Simon van Creveld ontmoette. Als gemengd 
gehuwde was hij niet in Westerbork als gevangene, maar als dokter die 
af en toe advies gaf bij de behandeling van zieke kinderen.523 ‘Rookt u?’ 
vroeg Van Creveld aan Elsa. Ze antwoordde ontkennend. ‘Dat zou ik 
maar wel doen,’ zei Van Creveld. Hij overhandigde Elsa een sigaret, met 
daarin opgerold een piepklein briefje van Paul.524

Mijn lieve dappere meid,
Dolblij was ik met je briefje, tot nu toe dreef ik nog op de kaarten uit de 
Z. Stelle. Hoe leeg het hier is zonder jou kan ik je haast niet beschrijven. 
Maar het ergste vind ik dat ik jouw ellende niet kan helpen dragen en ver-
lichten. Blijf toch maar vertrouwen in ons kleine wolkje!525

Het kleine wolkje, of ‘onze witte wolk’ – deze termen zouden in de 
brieven tussen Elsa en Paul nog veelvuldig terugkeren. Ze verwezen 
naar de uitspraak van een helderziende die Paul ongeveer een jaar eer-
der toevallig had ontmoet, en die hem had gerustgesteld dat hij goed 
door de oorlog zou komen.526 Bovendien had zowel Elsa als Paul het 
gevoel dat hun liefde hen met terugwerkende kracht al voor veel onheil 
had behoed: ze waren in de voorgaande oorlogsjaren herhaalde malen 
door het oog van de naald gekropen. Als dat niet was gebeurd, zouden 
ze elkaar nooit hebben ontmoet en zouden ze nooit de twee gelukkig-
ste maanden uit hun leven hebben kunnen beleven. Elsa en Paul hielden 
zich vast aan de gedachte dat ze samen op een wolk zaten, en dat die 
wolk hen samen door alle oorlogsellende heen zou leiden.
 In die eerste twee weken van haar opsluiting in Westerbork kreeg El-
sa een aanwijzing die een sprankje hoop bood op een goede afloop. On-
danks het brief- en pakkettenverbod vond ze namelijk op haar bed toch 
een zwaar pakketje, met touwtjes er strak omheen gebonden. Er zat 
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een roggebrood in. ‘Lieve Els, wat verschrikkelijk dat het toch gebeurd 
is,’ stond in het bijgaande briefje. ‘Wend je tot brenger dezes.’ Elsa her-
kende het handschrift meteen: het was van Tineke de Lange, een jonge 
vrouw bij wie Elsa voorafgaand aan en in de eerste jaren van de oorlog 
handenarbeidles had gehad. Dat Tineke, een domineesdochter uit Aals-
meer, actief was in het verzet, daarvan had Elsa wel een vaag vermoe-
den, maar ze wist niet dat Tineke onderdak bood aan Joden en betrok-
ken was bij de illegale Westerweel-groep.527 Natuurlijk vroeg Elsa aan 
haar barakgenoten of ze hadden gezien wie het bewuste pakje op haar 
bed had gegooid. Het bleek te gaan om een blonde jongen met krullen. 
Elsa kon op dat moment weinig met deze informatie; ze was in de eerste 
dagen nog ‘zo verlamd, zo apathisch’ dat ze geen fut had om iemand met 
blonde krullen in het kamp te zoeken. Maar de gebeurtenis gaf haar wel 
het gevoel dat er nog van alles mogelijk was.528

 Elsa was ervan geschrokken hoe ze de mensen in Westerbork had 
aangetroffen. ‘De menschen zijn hier ongelooflijk moedig, maar velen 
degenereeren hier ook direct,’ schreef ze.529 ‘Behoudens enkele uitzon-
deringen, worden de menschen hier [...] zoo naar. Ze vallen op hun ele-
mentaire driftleven terug en dat is meest niet veel moois.’530 In het kamp 
was het ieder voor zich. Je moest voor jezelf opkomen: zelf extra voed-
sel regelen, zelf van je afbijten. Het was een overlevingsstrategie die Elsa 
nog niet eerder had hoeven inzetten. Maar na een aanpassingsperiode 
van enkele weken lukte het haar niet alleen om de ongeschreven regels 
en omgangsvormen van het kamp te begrijpen en toe te passen, maar 
ook om bepaalde gedragscodes ‘van buiten’ overboord te zetten. Tege-
lijkertijd slaagde ze erin om in haar brieven de ellendige situatie met de 
blik van een buitenstaander te observeren: ‘Zelfs de ongelooflijke onge-
geneerdheid waarmee we hier leven, kan je nog humoristisch bekijken,’ 
schreef Elsa na drie weken kampleven.531

 Deze combinatie van conformeren en onttrekken komt goed naar vo-
ren in een volgende brief aan Paul, waarin Elsa beschreef hoe ze in haar 
pyjama en ochtendjas en met losse haren ’s ochtends tussen de mannen 
en vrouwen van haar barak liep, en hier en daar een praatje maakte. In 
de buitenwereld zou ze zoiets nooit hebben gedaan, maar nu vond ze het 
‘doodgewoon’. Ze vervolgde:
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Toen legde ik op één van de kachels een stukje brood om te roosteren en 
toen kreet opeens een uitgemergelde tante tegen me: ga toch weg met je 
vieze lange haren, kan je die haren niet opmaken, bah! – Eerst was ik per-
plex en toen werd ik echt kwaad. M’n trots en m’n glorie, ten koste van 
zooveel last en moeite, zoomaar door ’t slijk gesleurd. Enfin toen heb ik 
ook een bekkie opengedaan en toen moest ik opeens weer zóó lachen en 
dacht, Paul moest me zien.532

Hoewel Elsa zich in zekere mate leerde aanpassen aan het harde kample-
ven en haar schaamtegevoel verminderde, bleef haar gevoel van eigen-
waarde intact. Zo vroeg ze aan Paul om haar een make-upsetje te be-
zorgen. Een andere keer verzuchtte ze, na enkele dagen ziekte, dat ze 
gelukkig ergens rouge had weten te bemachtigen.533 Persoonlijke verzor-
ging was voor Elsa, net als voor andere vrouwelijke kampbewoners, een 
manier om beter met de ellende om te kunnen gaan.534

 Een middel om haar zorgen te vergeten vond Elsa in het werk dat ze 
kreeg toegewezen. Aanvankelijk was ze ingedeeld in de wasserij, waar 
ze dagelijks vanaf zeven uur ’s ochtends lakens door de mangel haalde 
en opvouwde.535 Met dit baantje had ze geluk; in tegenstelling tot veel 
andere werkzaamheden in het kamp was het niet alleen schoon, maar 
ook enigszins leerzaam werk – thuis had ze nog nooit met een mangel 
gewerkt.536 Maar na twee weken kreeg Elsa een nog veel betere baan, die 
voor haar als gepromoveerd arts voor de hand lag. Ze werd aangesteld 
als assistente van gynaecoloog Herman Heijmans van Amstel in, naar 
woorden van Presser, ‘de meest zinvolle en zinloze afdeling’ van kamp 
Westerbork: de medische dienst.537

 Het ziekenhuis van Westerbork was een van de beste van het land: 
moderne kamers, voldoende geneesmiddelen, zachte bedden met kast-
jes erboven, centrale verwarming, laboratoria, een uitgebreide apo-
theek, (poli)klinieken en een hypermoderne operatiekamer met het 
nieuwste instrumentarium. Anders dan in buitenlandse concentratie- 
en vernietigingskampen vonden er in het ziekenhuis van Westerbork 
geen medische experimenten met gevangenen plaats. Cynisch genoeg 
was de medische dienst er volledig op gericht om mensen te genezen 
voordat zij in Oost-Europa hun dood tegemoet zouden gaan.538

 Vanwege het relatief hoge aantal artsen onder de Joodse bevolking 
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van Nederland waren er in Westerbork meer dan genoeg dokters, chi-
rurgen en specialisten – voor een post in het ziekenhuis kwamen alleen 
de best gekwalificeerde mensen in aanmerking. Elsa’s vader Eli behoor-
de niet tot dit selecte gezelschap: hij stond weliswaar op de wachtlijst 
voor een aanstelling als psycholoog bij het ziekenhuis, maar voorlopig 
werkte hij samen met Loe hele dagen in ‘de fabriek’, zoals hij schreef 
in zijn enige overgeleverde Westerbork-brief, geschreven aan zijn zoon 
Jaap.539 Maar voor de gepromoveerde Elsa was sneller een plaats be-
schikbaar.
 Het werken in haar eigen vak beviel Elsa goed. Vanwege de grote 
hoeveelheid zieken was er genoeg te doen en kon ze zich gedurende de 
dag in haar werk onderdompelen. ‘Ik heb vandaag reuze hard gewerkt,’ 
schreef ze aan Paul. ‘Er waren een heel stel bizondere gevallen. Dan kan 
ik heel W. vergeten, wel heerlijk.’540 In een andere brief beschreef ze hoe 
een ‘normale’ dag eruitzag:

Ik sta ± 7 uur op (maar om 5 uur begint ‘men’ al op klompen door de ba-
rak te klotsen) en ben dan om 8u klaar. Ga ontbijten in de 101 – d.i. de zie-
kenhuiscantine – [...]. Verder ’s morgens werken op zaal [...]. Om 1/2 1 ga 
ik in 101 eten en dan een uurtje naar huis(!) Dan ga ik m’n bed opmaken, 
soms wasschen, of boodschappen doen. Dan weer naar zaal en wat le-
zen (in de med. bibliotheek). Om 1/2 7 brood halen in de 101 en naar huis. 
’s Avonds ben ik meest weg, op zoek naar licht en gezelligheid. Moeder 
zie ik weinig, maar ze schikt zich goed. [...] Om 1/2 10 – 10u naar bed, dan 
lig ik nog wat te lezen en met m’n 3-hoog buurtjes te praten of hang over 
de rand met 2-hoog te kletsen.541

Werken in het ziekenhuis, lezen, kletsen, licht en gezelligheid – het lukte 
Elsa om de positieve kanten van haar intens trieste situatie in de brieven 
aan Paul te accentueren. Bovendien besefte ze dat er velen waren die het 
slechter hadden: ‘’t Lot is wel hard, maar ’t kon nog veel erger en millioe-
nen menschen hebben het erger.’542 Ook bezat ze het vermogen om over 
angstaanjagende vooruitzichten grapjes te maken. ‘Als we nou naar Vi-
tel543 gaan, leer ik misschien nog goed Fransch!’ schreef ze quasihoopvol 
aan Paul, die immers een Franse moeder had.544

 En het was ook zo: er zaten enkele – zij het heel weinig – positieve 



437

kanten aan haar verblijf. Vanwege de aanwezigheid van grote aantal-
len intellectuelen en artiesten was er in de avonduren veel te doen in 
het kamp: het populairst was de revue, maar er waren ook concerten 
– bijvoorbeeld van het beroemde duo Johnny & Jones – en allerhande 
(schaak)competities.545 Elsa noteerde in haar dagboek herhaalde malen 
dat ze een lezing bijwoonde: van classicus David Cohen bijvoorbeeld, 
de voorzitter van de Joodse Raad.546 Of ze ging op ‘visite’, bijvoorbeeld 
op 6 februari 1944, toen haar vader 58 jaar werd en hij ‘echte thee’ en 
Deventer koek serveerde.547 Eenmaal beschreef Elsa zelfs uitgebreid 
hoe ze samen met haar vriendin en collega Ro(salie) Wijnberg dagen-
lang etenswaren had verzameld voor een gezamenlijk feestdiner.

’t Begon met ieder 2x2 bekers soep (a/ vermicellisoep uit de ‘101’ met vet-
oogen b/ groente-unoxsoep barakmade). Toen 4 sneedjes geroosterd 
brood met a/ gebakken aardappelen, b/ 3/4 gebakken ei + spekflinters c/ 
sla van Br. Lof + biet + augurk + stukje worst. Toen echte koffie met volle 
melk. Toen kwam er een pakje voor Ro waar o.a. appelbeignets inzaten, 
daar kregen we er 1/2 van. Van één der anderen een stukje oude kaas! Had 
je zooiets voor mogelijk gehouden? ’t Was er lekker warm en behoorlijk 
licht. Kortom echt knus.548

De weinige lichtpuntjes van het leven in Westerbork werden door El-
sa in haar brieven aan Paul systematisch uitvergroot. Ze hield zich dui-
delijk op de been door haar liefde voor Paul. ‘Ik word hier nog stapel 
van alle menschen die je niet met rust laten en voor de “gezelligheid” 
meeloopen,’ schreef ze. ‘Ik vind alleen veel gezelliger, want dan kan ik 
aan jou denken.’549 Ze hield zich vast aan de gedachte Paul weer terug te 
zien, om weer herenigd te worden en samen een gezin te stichten.

O ja, nog iets: ik geloof werkelijk dat ik van alle emoties geen nefa550 meer 
noodig heb! Een zaligheid gewoon, niks voor mij anders. Er zijn hier heel 
veel ♀ die dit hebben. De meesten zitten dan in angst, maar zoover wa-
ren we nog niet hè? Overigens stel ik me wel voor, als ik terugkom... maar 
nee, dat vertel ik je dan wel, maar ik wil iets zoo heel erg graag. Enfin, 
eerst ’t één en dan ’t ander.551



438

Elsa refereerde in deze brief aan het stoppen van haar menstruatie, een 
verschijnsel dat ook wel Kriegsamenorrhoe heet.552 Hoewel, zoals El-
sa opmerkte, veel vrouwen in Westerbork hiermee te maken kregen, 
berichtten maar weinigen erover in egodocumenten – waarschijnlijk 
omdat er een taboe was om over dit intieme aspect te schrijven, zoals 
historica Eva Moraal suggereert in haar proefschrift over kamp Wes-
terbork.553 Dat Elsa hiermee geen problemen had, komt misschien door 
haar medische achtergrond. Het laat in elk geval zien hoe vertrouwd ze 
was met haar verloofde.

De brieven van Elsa aan Paul zijn zo bijzonder omdat ze zijn doordrenkt 
van hoop, liefde en toekomstplannen; ze tonen hoe vitaal Elsa was, en 
dat zelfs de meest vreselijke omstandigheden die vitaliteit niet konden 
inperken. Verder volgden de brieven een patroon dat ook in veel brieven 
van andere kampbewoners zichtbaar was:554 Elsa bedankte voor pakjes 
en brieven, vroeg om nieuwe spullen of etenswaren, vertelde over de ei-
gen gezondheid en die van haar familie, en weidde uit over het dagelijks 
leven in het kamp. Natuurlijk vroeg ze ook hoe Paul het maakte, en hoe 
het met zijn familie en hun vrienden ging.
 En elke dinsdag – de ‘transportdag’ – meldde Elsa wie er waren weg-
gehaald. In haar eerste, uit het kamp gesmokkelde briefje van 8 febru-
ari 1944 omschreef Elsa de deportatie van bekenden als volgt: ‘Oom 
Jacques Pi. + ♀, Jess. de Mesq. + ♀ en Bram Spin. Catt. + ♀ zijn van-
morgen door[gestuurd] in een beestenwagen, met beestenweer.’555 Het 
ging hier om twee Portugese Joden die niet op de Portugezenlijst ston-
den: Jacques Pimentel had een Hoogduitse moeder, Bram Spinoza Ca-
tella – een effectenhandelaar die door Jaap d’Oliveira zowel voor De 
Froes antropologische rapport als voor Nienhuis’ prentenboek was ge-
fotografeerd – was met een Hoogduitse getrouwd. De derde, Samuel 
Jessurun de Mesquita, was een bekende kunstschilder die wel op de 
Portugezenlijst stond. Aangezien voor het transport van 8 februari 
veel zieken ondanks hun Sperre werden meegevoerd, is het waarschijn-
lijk dat de 76-jarige De Mesquita in het ziekenhuis lag.556 Hij werd – net 
als de twee andere Portugezen, hun echtgenotes en 1009 anderen – in 
de ochtend van 8 februari 1944 naar Auschwitz afgevoerd, waar hij bij 
aankomst werd vergast.557 Uit zijn lot blijkt eens te meer hoe flinterdun 
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de beschermende huls van de Portugezenlijst was.
 De wekelijkse vermeldingen van gedeporteerden vormen de meest 
schrijnende passages in de brieven van Elsa d’Oliveira. Over de erbar-
melijke levensomstandigheden, uitputting en het verdriet viel weinig 
te lezen – daarvoor was slechts af en toe plaats in haar dagboek. Toch 
moeten Elsa en haar familieleden in de eerste weken na hun aankomst in 
Westerbork zijn vervuld van een tergende onzekerheid over het lot dat 
hen als Portugezen te wachten stond.
 Op 10 februari 1944 wijdde Philip Mechanicus in zijn dagboek een 
nieuwe passage aan de situatie van de Portugezen. Net als bij hun aan-
komst, acht dagen eerder, toonde hij zich pessimistisch over hun voor-
uitzichten. Het gerucht over de collectieve emigratie naar Portugal was 
van de baan; dat zou ook ‘een komedie’ zijn geweest, aldus Mechanicus. 
Het stond voor hem vast dat de groep voor het merendeel bestond uit 
echte Portugese Joden, die ‘Joden zijn geweest en gebleven’, wat onder 
andere bleek uit het feit dat de meesten van hen lid waren van de Por-
tugees-Israëlietische Gemeente. Op deze manier dachten de Duitsers 
volgens Mechanicus ook. Zij hadden weliswaar eerst de bedoeling ge-
had om hun eenzelfde sterke bescherming te verlenen als de gedoopte 
Joden, maar waren van dit beleid afgeweken; bij de deportatie van 8 fe-
bruari waren immers wél zieke Portugezen, maar geen zieke gedoopte 
Joden meegestuurd. ‘Het pleit van de Portugese Joden schijnt daarmee 
wel beslecht,’ stelde Mechanicus droog vast.558

 Ook de advocaten hadden door het transport van 8 februari 1944 be-
grepen dat de situatie voor de Portugezen nóg ernstiger was dan zij had-
den gedacht. Als Samuel Jessurun de Mesquita – een bekende kunste-
naar, met bovendien een van de ‘beste’ stambomen binnen de groep – al 
werd gedeporteerd, wat bleef er dan nog te hopen over voor de rest van 
de Portugezen? Nijgh bracht op 10 en 11 februari 1944 twee lange bezoe-
ken aan Calmeyer; Kotting schreef hem een brief.559 Zo probeerden ze 
– in feite tegen beter weten in – de druk op Calmeyer hoog te houden en 
hem te overreden zijn eventuele invloed uit te oefenen. Zij waren niet de 
enigen; ook Ariëns Kappers en De Froe – wiens reis naar de antropo-
loog Von Eickstedt in Breslau niet meer was doorgegaan560 – brachten 
enkele bezoeken aan Calmeyer en aan andere Duitse autoriteiten om 
voor de Portugezen te pleiten.561
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 Maar het enige wat Calmeyer kon doen was ervoor zorgen dat alle 
rapporten omtrent de afkomst van de Portugezen onder de aandacht 
kwamen van de ss’ers die de Portugezen in Westerbork op hun fysie-
ke eigenschappen zouden inspecteren – zij zouden immers het eindoor-
deel vellen. Een van die ss’ers was Herbert Aust. Vanaf juli 1942 was hij 
de vertegenwoordiger in Nederland van het ss-Rasse- und Siedlungs-
hauptamt, een hoofdbureau van de ss dat verantwoordelijk was voor 
de raciale zuiverheid van ss-manschappen en hun vrouwen. Maar dat 
was niet zijn enige taak: Aust was ook vertegenwoordiger van Lebens-
born, de door Heinrich Himmler opgerichte vereniging die tot doel had 
de zuiverheid van het arische ras in stand te houden. In die hoedanig-
heid controleerde hij bijvoorbeeld het nageslacht van Duitse soldaten en 
Nederlandse vrouwen op zijn rassenkundige kwaliteiten.562 Kortom, hij 
functioneerde binnen de ss als een autoriteit op het gebied van rassen-
vragen, en het is daarom niet vreemd dat Rauter van plan was hem mee 
te nemen naar Westerbork.
 Anders dan Rauter was Aust nog niet bij het Portugezendossier be-
trokken geweest. Calmeyer liet daarom op 18 februari 1944 per koerier 
een dik documentatiepakket bij Aust afleveren met documenten die de 
afgelopen jaren over de Portugezenkwestie waren geschreven: het his-
torische rapport van Cohen Henriquez (inclusief de reactie hierop van 
de ‘politiek objectieve’ hoogleraar Rengers Hora Siccama), het antropo-
logische onderzoek van De Froe, het prentenboek van Nienhuis, het lin-
guïstische rapportje van Louise Kaiser, een verklaring van nsb’er Van 
Zelm en verschillende door Calmeyer zelf geschreven notities over de 
kwestie.563 Hoewel Aust bekendstond als een hardliner, moet Calmeyer 
hebben gehoopt dat de ss-Rasse- und Siedlungsführer nog te beïnvloe-
den was.
 Tot op het laatste moment bleef onduidelijk wanneer en door wie pre-
cies de monstering zou worden uitgevoerd. Twee keer moesten alle Por-
tugezen zich in een barak verzamelen – volgens de geruchten om zich 
aan een schedelmeting te onderwerpen –, om te horen dat de inspectie 
was afgelast.564 Maar op zondag 20 februari 1944 om drie uur ’s middags 
was het toch zover. Opvallend genoeg had Rauter verstek laten gaan en 
was de leiding van het onderzoek in handen van Aust. Hij liet zich verge-
zellen door kampcommandant Gemmeker en door Willy Zöpf, de chef 
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van de Nederlandse pendant van iv b 4, het door Adolf Eichmann ge-
leide Judenreferat dat de logistiek van de Holocaust uitdacht en organi-
seerde. Deze Zöpf was een even intelligente als meedogenloze figuur, 
die bovendien slecht met Calmeyer kon opschieten en weinig ophad met 
diens rassenkundige beoordelingsvermogen.565 Hij moest ervoor zor-
gen dat de treinen naar de vernietigingskampen goed waren gevuld; bij 
een tekort aan ‘passagiers’ kon hij bepaalde Sperrlijsten opheffen – hij 
was ook degene geweest die had bevolen tot de Portugezenrazzia van 
1 februari 1944.566 De samenstelling van de commissie beloofde dus niet 
veel goeds.
 Elsa had in haar dagboek weinig woorden nodig om de inspectie te 
beschrijven: ‘3u in 81 met alle Portugeezen! Erin en eruit en familie-
gewijs. Stamboekveemonstering.’567 Ze had het ook een vleeskeuring 
kunnen noemen. De Portugezen moesten zich in barak 81 opstellen in 
lange rijen. Vervolgens werd hun opgedragen om een voor een en pro-
fil langs de tafel te marcheren waarachter de ss-commissie had plaats-
genomen.568 Ook moesten ze per familie aantreden, waarbij de ss’ers 
hun vragen stelden over eventuele gemengd gehuwde familieleden. ‘Een 
leuk spelletje, er zit voor de Portugezen een beslissing omtrent hun ras-
status in het vat,’ schamperde Philip Mechanicus. ‘Grappenmakers zeg-
gen, dat de Portugezen thans officieel mesjogge zijn verklaard.’569 Het 
was een verwijzing naar de stereotiepe ‘mesjoggene portegiezen’, waar-
over in Asjkenazische kringen vaak vrolijk werd gelachen.570

 Na de oorlog stelde Elsa dat de meeste Portugezen zeker wisten dat 
de inspectie positief zou uitvallen, maar dat zijzelf juist het tegenover-
gestelde dacht. Ze had een sterk vermoeden dat de beslissing om tot de-
portatie van de Portugezen over te gaan eigenlijk al voorafgaand aan de 
‘stamboekveemonstering’ was gevallen. ‘Dat zag je aan die rotkoppen 
achter de tafel, dat dat hun bedoeling was. Ze wilden het alleen een beet-
je formaliseren.’571 Maar aan Paul liet ze, opnieuw, niets blijken van haar 
pessimisme. ‘Gisteren zijn de Port. hier in ’t kamp gemonsterd,’ schreef 
ze, bijna tussen neus en lippen. ‘We moesten opgeven of we gemengd 
gehuwde broers ed. hadden. De beslissing zal nu wel gauw vallen. We 
hopen vurig dat hij gunstig zal zijn, maar kunnen er toch niets meer aan 
doen.’ Om direct te vervolgen met: ‘Ik zou dolgraag een paar zijkamme-
tjes willen hebben, want die ben ik alletwee al kwijt!’572
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 De dagen na de inspectie gonsde het van de geruchten. Optimisten 
rekenden erop dat de Portugezen terug konden naar Amsterdam, even-
tueel na sterilisatie van de mannen onder de zestig jaar. Anderen had-
den het over Theresienstadt, het Tsjechische kamp waar het volgens 
de verhalen goed toeven was. Ook de naam Auschwitz werd genoemd, 
een plek waarover niet veel bekend was anders dan dat het heel slecht 
nieuws betekende als je erheen werd gestuurd.573 Uit de enige brief van 
Eli d’Oliveira uit Westerbork blijkt dat hij zich geen al te grote illusies 
maakte. ‘We behooren niet tot de bevoorrechten,’ schreef hij aan zijn 
zoon Jaap, ‘en hopen onze oude vrind jo spier spoedig weer te zien.’574 Jo 
Spier was een bekende illustrator die sinds april 1943 in Theresienstadt 
zat; Eli moet dus hebben gehoopt dat de Theresienstadt-optie voor de 
Portugezen bewaarheid zou worden. Elsa zal dit ook hebben gehoopt, 
maar tegelijkertijd probeerde ze er niet te veel aan te denken. Ze deed 
haar werk in het ziekenhuis, en de twee avonden die op de inspectie 
volgden bracht ze door met haar vader en haar ‘tante Loe’.575

 Eli en Elsa konden op dat moment niet weten dat de Duitsers hun be-
slissing al hadden genomen. Zoals Elsa vermoedde was het pleit eigen-
lijk al ruim voor de inspectie beslist. Op 3 februari 1944, twee dagen na 
de Portugezenrazzia, had Erich Naumann, de opvolger van Wilhelm 
Harster als sd-chef in Nederland, een telegram gekregen van Ernst Kal-
tenbrunner, de ss-generaal die functioneerde als hoofd van het Reichs-
sicherheitshauptamt van het gehele Derde Rijk. Hem was ter ore ge-
komen dat de Nederlandse Sefardiem buiten de deportaties werden 
gehouden omdat zij geen ‘echte’ Joden zouden zijn. Welnu, die opvat-
ting kon Kaltenbrunner niet delen. Ook vanuit rassenkundig standpunt 
ging het bij de Sefardiem volgens hem zonder enige twijfel om Joden; ze 
zagen er alleen zuidelijker uit dan hun rasgenoten. Hij verzocht dan ook 
om deze Sefardische Joden onmiddellijk in het ‘evacuatieproces’ op te 
nemen.576

 Kaltenbrunner behoorde op dat moment in de oorlog na Hitler en 
Himmler tot de hoogstgeplaatste nazi’s binnen het Duitse bestuursap-
paraat.577 Aust, Zöpf en Gemmeker moesten van wel heel goeden hui-
ze komen als zij tegen de wensen zouden ingaan van iemand die zoveel 
hoger in de hiërarchie stond – iets wat waarschijnlijk niet eens bij hen 
is opgekomen. Onmiddellijk na de inspectie schreef Aust een beknopt 
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verslag aan Rauter. In totaal waren 273 personen onderzocht, verdeeld 
over 22 families. Zijn algemene indruk was dat bij de Portugezen alle 
raselementen voorkwamen die ook in het Jodendom waren vertegen-
woordigd. Een uitzonderingspositie was dan ook niet gerechtvaardigd; 
de Portugezen vormden een ernstig politiek gevaar, en Aust kon het 
standpunt van de verschillende Nederlandse wetenschappers – wie het 
blijkbaar aan politiek inzicht ontbrak – niet delen.578 Nee, zijn conclu-
sie was helder: de Portugezen behoorden tot het ‘Rassisches Untermen-
schentum’.579

 Een dag na de inspectie schreef de literair begaafde Zöpf een langer 
verslag. Ook hij keerde zich tegen de door Calmeyer bepleitte uitzonde-
ringspositie voor de Portugezen. Hij had hiervoor een aantal redenen. 
Ten eerste bevatten verschillende achternamen van de Portugezen dui-
delijk ‘Joodse’ componenten, bijvoorbeeld ‘Cohen’ in Cohen Paraira en 
Cohen Rodrigues, en ‘Israel’ in Vita Israel. Zöpf had hier ook ‘Jessu-
run’ van Jessurun d’Oliveira kunnen noemen, een verwijzing naar de 
symbolische naam voor het volk Israël. Het waren inderdaad elementen 
die sommige Portugezen bij hun komst naar Nederland aan hun namen 
hadden toegevoegd om hun ‘Joodsheid’ te accentueren.580

 Hieruit bleek al – en dat was Zöpfs tweede punt – dat de Portugezen 
zichzelf ‘eenduidig’ tot het Jodendom hadden gerekend. Ze beleden het 
Israëlitische geloof, ze gaven hun kinderen voornamelijk Joodse voorna-
men en ze hadden zich in februari 1941 massaal als voljoden aangemeld. 
Ook uit het feit dat de meeste Portugezen twee jaar lang een Jodenster 
hadden gedragen en enkele andere Portugezen ondanks hun Sperre wa-
ren ondergedoken, bleek volgens Zöpf dat het hier om Joden ging. Het 
was een welhaast perverse vaststelling.
 Zöpf ging nog verder. Tweeënhalf jaar na het begin van de Aktie Por-
tugesia bracht hij ineens documenten in die nieuw licht moesten wer-
pen op de discussie die al zo lang tussen de verschillende wetenschap-
pers was gevoerd. Het ging om enkele brieven met betrekking tot een 
episode uit de recente Portugees-Joodse geschiedenis. Ondanks de mas-
sabekeringen en ondanks de grootschalige vlucht van nieuwchristenen 
naar Europese steden als Amsterdam, Antwerpen en Hamburg, waren 
in Portugal kleine groepen crypto-Joden blijven wonen. Zij waren voor 
de buitenwereld christenen, maar hingen binnenskamers het Jodendom 
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aan. Pas toen in 1821 de Inquisitie in Portugal werd afgeschaft, konden 
ze weer voor hun Joodse religie uitkomen. Maar aangezien ze eeuwen-
lang verstoken waren geweest van rabbinale begeleiding, was het voor 
hen ingewikkeld om hun religie vorm te geven. Een Portugese legerkapi-
tein, zelf afkomstig uit een dergelijke crypto-Joodse gemeenschap, had 
in de jaren twintig van de twintigste eeuw het probleem in het buiten-
land aangezwengeld. Met succes, want in 1926 en 1930 werden in En-
geland en Nederland zogeheten ‘Maranencomités’ opgericht. Hun doel 
was om de zich nog steeds in Portugal bevindende crypto-Joden terug 
te voeren tot de ware grondslagen van hun geloof. ‘Wij achten het de na-
tuurlijke plicht van de geheele Joodsche gemeenschap om de afstamme-
lingen dezer stille geloofshelden de helpende hand te bieden,’ had het 
Nederlandsche Marranen-Comité in mei 1930 geschreven. ‘Zij hebben 
in de loop der eeuwen vele Joodsche traditiën verloren en hun gang naar 
het Jodendom is daarom onzeker als die van een blinde, die plotseling 
weer de schemering van het licht ziet. Het ontbreekt de Marranen aan 
geestelijke leiders!’581 Het comité had daarom tot geldelijke steun opge-
roepen, om rabbijnen naar Portugal te sturen die aldaar geestelijke op-
leidingsinstituten konden opzetten.
 Van de doelen van de Maranencomités is uiteindelijk weinig terecht-
gekomen; de Portugese initiatiefnemer van de operatie bleek volstrekt 
onbetrouwbaar.582 Maar het feit dat Nederlandse Sefardiem zich had-
den ingespannen om de ‘afstammelingen dezer geloofshelden’ te hel-
pen, was volgens Zöpf een belangrijk gegeven. Het ging namelijk in 
tegen de argumenten van de auteurs van de Aktie Portugesia-rappor-
ten: zij hadden altijd volgehouden dat de zeventiende-eeuwse nieuw-
christenen in Amsterdam slechts uit afkeer van de Inquisitie waren ‘be-
keerd’ tot het Jodendom, waarmee ze zich vanwege hun voorouders nog 
slechts een klein beetje verbonden voelden. Maar volgens Zöpf stond in 
de brieven van het Maranen-Comité zwart-op-wit dat de Sefardiem al-
tijd Joden waren geweest en gebleven – zowel in Portugal als in Neder-
land. Het is onduidelijk hoe hij in bezit was gekomen van de inmiddels 
bijna vijftien jaar oude brieven, maar feit is dat Zöpf ze triomfantelijk 
aan zijn verslag toevoegde.583

 In hetzelfde verslag beschreef Zöpf ook uitgebreid de inspectie in 
Westerbork. Volgens hem bestond de door ‘Dr. C.’ (Calmeyer) beweer-
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de gelijkenis met het Spaans-Portugese mensenslag op geen enkele wij-
ze. Slechts enkele mensen van de groep van de Portugezenlijst zouden 
écht voor Portugezen of Spanjaarden kunnen doorgaan, maar zij had-
den vaak weer kinderen met specifiek Joodse trekken. Het had hem bo-
vendien getroffen hoezeer met een specifieke belichting en vanuit een 
bepaalde hoek genomen foto’s misleidend konden zijn. Jaap d’Oliveira’s 
portretten gaven blijkbaar een indruk die in strijd was met de werkelijk-
heid: ‘Slechts het gezamenlijke voorkomen en gedrag geeft de werkelijke 
basis voor een gegrond oordeel,’ aldus Zöpf. En over het algemeen ge-
nomen was dat gezamenlijk voorkomen en gedrag ‘eenduidig als Joods 
te herkennen’. Er was geen enkel verschil met de Asjkenazische Joden te 
bespeuren.
 Zöpf concludeerde net als Aust dat de Sefardiem als voljoden te be-
schouwen waren. Dat zij wetenschappers hadden ingeschakeld was 
niets anders dan ‘een van de pogingen tot verhulling van het Jodendom’. 
Zöpf was het dan ook niet eens met Calmeyers plan om hen naar Portu-
gal te laten emigreren; dat zou een politieke fout zijn. Deze Joden moes-
ten geëvacueerd worden volgens de richtlijnen van het Reichssicher-
heitshauptamt – deportatie naar kampen in Oost-Europa dus. En hij 
besloot: ‘Omdat deze groep niet geschikt is voor arbeid (door inteelt ge-
degenereerd, door hun welvaart niet gewoon te werken), zal zij nog deze 
week op de trein naar Theresienstadt worden gezet.’584

 De kogel was door de kerk. Op 23 februari 1944 om vier uur ’s mid-
dags kregen de overgebleven personen van de Portugezenlijst te horen 
dat ze twee dagen later uit Westerbork zouden vertrekken. De medede-
ling betekende een enorme teleurstelling voor al diegenen die hadden 
gehoopt om weer naar Amsterdam terug te mogen keren. Tegelijkertijd 
heerste ook het gevoel dat het erger had gekund. Het was algemeen be-
kend dat Theresienstadt een minder slechte bestemming was dan kam-
pen als Sobibor of Auschwitz. Misschien was het er zelfs wel beter dan 
in Westerbork. ‘Het woord Theresienstadt had al een magnetiserende 
invloed op de geesten, zoals Wengenrode, of Wight, of Capri,’ noteer-
de Mechanicus. ‘Fantastische verhalen deden de ronde, dat het daar zo 
goed was, dat zij die zich daar bevonden niet achter prikkeldraad zaten, 
maar zich vrijelijk door het oude vestingstadje konden bewegen en in 
huisjes wonen.’585
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 Dat was natuurlijk overdreven, maar in vergelijking met de andere 
kampen was Theresienstadt inderdaad minder afschuwelijk – je gold in 
Westerbork als ‘bevoorrecht’ als dat je bestemming was. Ondanks het 
feit dat de Portugese Joden in de ogen van de Duitsers blijkbaar ‘norma-
le’ Joden waren, kregen ze dus toch een klein privilege. Philip Mechani-
cus kon dit wel begrijpen, want ook hij zag de Portugese Joden als een 
afzonderlijke groep met positieve fysieke en karakterologische kwalitei-
ten. Zo schreef hij op de dag dat de Portugezen uitsluitsel kregen over 
hun lot:

[D]e Portugezen hebben iets bizonders, dat zij op hun tocht door de di-
aspora van de volken, waar zij doorheen zijn getrokken, hebben mee-
gekregen. Ook iets aantrekkelijks. Vaak driehoekige, markante koppen, 
markante schedel, blauwe ogen, schuimend temperament, légèrement 
ému. Zij hebben distinctie, gratie, Portugese zwier. Zij hebben humor. 
In dit opzicht onderscheiden zij zich zeker van de Hoogduitse Joden, die 
een andere fysionomie hebben, nuchterder zijn, weinig gratie of distinc-
tie bezitten, meestal wel gijn, maar geen humor hebben.586

Zelfs een nuchter beschouwer als Mechanicus, die in eerdere bijdragen 
nog cynisch had beschreven hoe de Portugezen met hun stambomen 
probeerden aan te tonen hoe bijzonder ze waren, zelfs deze Mechanicus 
was blijkbaar beïnvloed door de eeuwenoude mythe van Sefardische su-
perioriteit.
 Voor Elsa betekende het spoedig aankomende vertrek dat ze veel klei-
ne zaken moest regelen en afhandelen: ze deed de was, maakte brood 
klaar voor de reis. Ook pakte ze haar bagage; één koffer moest ze al in-
leveren bij de kampleiding, die deze in het bagagedepot van de trein zou 
laten deponeren. En natuurlijk nam ze afscheid van haar niet-Portugese 
vrienden, kennissen en collega’s als Rosalie Wijnberg en dokter Heij-
mans van Amstel. De laatste avond voor haar vertrek besteedde ze aan 
het opschrijven van enkele gememoriseerde collegedictaten, die ze ab-
soluut wilde vastleggen. Nu was ze helemaal klaar voor vertrek.
 Maar net als een kleine twee jaar terug, toen Elsa door toedoen van 
haar advocaten in Amsterdam op het laatste moment van de transport-
lijst was geschrapt, zou haar lot zich plotseling keren. Toen ze de avond 
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voor het Theresienstadt-transport ‘thuiskwam’ in haar barak, begon het 
ineens van alle kanten te gonzen. ‘Daar is ze, dat is dat meisje...’ hoorde 
ze, ‘... die hoeft niet mee.’ Toen ze de hele barak door was gelopen en bij 
haar brits was aangekomen, vond ze een briefje: of ze zich bij de kamp-
leiding wilde melden. Daar bleek dat ze ’s ochtends al van de transport-
lijst was geschrapt; ze mocht in Westerbork blijven.587 Elsa wist niet wat 
ze hoorde.588 Het ‘gouden draadje’, waaraan ze voor haar gevoel sinds 
die eerste redding in juli 1942 hing, was blijkbaar nog steeds niet gebro-
ken.
 De volgende ochtend in alle vroegte liepen 308 Portugezen en 503 an-
dere kampingezetenen over de ‘Boulevard des Misères’, de enige ver-
harde weg van Westerbork, naar het perron.589 Daar stond de trein klaar 
die hen naar Theresienstadt zou vervoeren. Uiteraard vergezelde Elsa 
haar familieleden op die laatste tocht door het kamp. Het was koud en 
het motregende. Op het perron aangekomen namen haar ouders, ooms, 
tantes, nichten en neven afscheid en drukten haar op het hart om ‘alles’ 
te vertellen wanneer ze weer thuiskwam. Het duurde een tijd voordat ie-
dereen was ingeladen. Toen klonk een luide fluit; de wagons kwamen in 
beweging. Langzaam verdween de trein uit het zicht.590

 In de bekende filmbeelden die kampcommandant Gemmeker door de 
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Joodse ingezetene Rudolf Breslauer heeft laten maken over de ordente-
lijke gang van zaken in ‘zijn’ kamp, is te zien hoe leeg het perron er na 
zo’n transport uitzag.591 Er stonden hooguit nog enkele politiemannen, 
meer niet. Op die 25ste februari 1944 moet het er ook zo hebben uitge-
zien. Elsa bleef vrijwel alleen op het perron achter. Ze was innerlijk ver-
scheurd. Aan de ene kant was ze blij dat ze niet mee hoefde naar There-
sienstadt; aan de andere kant had ze het gevoel dat ze niet solidair was 
geweest met haar familie. En waarom was zíj de enige van de lijst die 
was gevrijwaard?592

 Op het moment dat de trein de bocht omging, kreeg Elsa een hevige 
pijnscheut in haar maag. Ze kromp ineen. Er volgden nieuwe kram-
pen, die ze tot in haar rechterschouder voelde. Omdat er niemand in de 
buurt was om haar te helpen, strompelde ze voetje voor voetje naar het 
ziekenhuis. Daar was de talentvolle huisarts en internist Andries Que-
rido werkzaam, een generatiegenoot van Elsa die vanwege zijn plek op 
de Barneveld-lijst (voor ‘Joden van verdienste’) niet met het Portuge-
zentransport mee had gehoeven.593 Toen hij de lijkbleke Elsa zag bin-
nenkomen, stond hij perplex; hij was er immers van overtuigd dat alle 
Portugezen die ochtend waren vertrokken. ‘Wat is er met jou aan de 
hand?’ vroeg hij. Elsa kon hem nog net antwoorden dat ze een maag-
perforatie had. Daarvan was ze overtuigd: ze voldeed aan alle sympto-
men van deze dodelijke aandoening, waarbij er letterlijk een gat in de 
maag zit.
 Maar Andries Querido begreep dat Elsa’s pijnen een reactie waren 
op de heftige gebeurtenissen die zij niet alleen die ochtend, maar ook 
de afgelopen dagen en weken had meegemaakt. Er was sprake van een 
psychosomatische aandoening. Querido gaf Elsa enkele aspirines en liet 
haar op een brancard naar haar brits in barak 72 vervoeren. Vanwege het 
grote transport van die ochtend was het er oorverdovend stil, zeker in 
vergelijking met de drukte die Elsa gewend was. Ze bleef twee dagen on-
afgebroken in haar bed, vaak krimpend van de pijn en rillend van de kou 
– haar lakens en veel van haar kleren zaten in de koffer die ze had moe-
ten inleveren en die al in de trein naar Theresienstadt was geladen. Toch 
lukte het haar om aan het einde van de eerste dag een briefje naar Paul te 
schrijven.
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L.P. [= Lieve Paul], Vader, Loe enz. enz. 17 stuks zijn weg. Ik ben dank 
zij jullie goede zorgen alleen hier, totaal uit ’t veld geslagen en krimpend 
van de maagpijn. Toch ben ik reuze blij en dankbaar hoor, want als er 
een kansje is jou binnenkort terug te zien, overheerscht dat alles. Maar 
nu ben ik nog kapot. In de barak zijn nog maar heel weinig menschen. 
[...] Maar misschien eind goed, al goed. Liefste jongen, bedank de goede 
geesten voor me. [...] ’t Allerliefste van E.594

‘17 stuks’ – dat waren alle familieleden – inclusief de gezinnen van Elsa’s 
vele ooms en tantes aan de Lopes Cardozo-kant – van wie ze die och-
tend afscheid had genomen. En de ‘goede geesten’ waren de advocaten 
die ervoor gezorgd hadden dat Elsa niet op transport hoefde. Want dat 
zij achter deze reddingsoperatie zaten, dat was welhaast zeker.
 Elsa had gelijk. Het waren inderdaad Nino Kotting en zijn collega 
Jaap van Proosdij geweest die Elsa voor het noodlot hadden weten te 
behoeden. In de weken na de Portugezenrazzia hadden zij koortsach-
tig een vals dossier over de afkomst van Elsa samengesteld, gebaseerd 
op een verzonnen verhaal dat zij het product zou zijn van een buiten-
echtelijke relatie van haar moeder Simcha met een niet-Joodse man. Het 
was ‘het meest valse dossier, ooit gemaakt’, zou Jaap van Proosdij later 
verklaren. ‘Hier was nu letterlijk niets echt in.’595 Helaas was het dos-
sier nog niet klaar op het moment dat de beslissing was genomen om de 
Portugezen naar Theresienstadt te sturen. Er moest dus snel actie wor-
den ondernomen. Jaap van Proosdij toog naar Den Haag, waar hij nog 
steeds af en toe werkzaam was op Calmeyers kantoor. Van daaraf belde 
hij naar Westerbork. Hij gaf brutaalweg de opdracht om Elsa d’Oliveira 
van de Portugezenlijst te halen en weer terug te plaatsen op de Calmey-
er-lijst, voor Joden van wie de afstamming nog in onderzoek was. Twee 
uur later belde Gemmeker terug om de opdracht te verifiëren bij Cal-
meyer. Omdat die op dat moment zelf in een lang telefoongesprek was 
verwikkeld, kon Van Proosdij de tweede telefoon opnemen en kort be-
vestigen – ‘Ja, das stimmt’ – dat Elsa d’Oliveira inderdaad naar de ande-
re lijst kon worden verplaatst. Zonder het zelf te weten was ze door het 
oog van de naald gekropen.596

 Maar het feit dat Elsa weer op de Calmeyer-lijst stond, betekende al-
lerminst dat ze nu veilig was: iedere kampingezetene van Westerbork 
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liep risico op deportatie, ongeacht de sterkte van zijn of haar Sperre. In 
de eerste week van maart maakten Kotting en Van Proosdij Elsa’s dos-
sier compleet. Aangezien Van Proosdij sinds het najaar van 1943 elke 
twee weken naar Westerbork reisde om met kampcommandant Gem-
meker en de beruchte iv b 4-medewerkster Gertrud Slottke te overleg-
gen over specifieke Calmeyer-dossiers – Calmeyer was namelijk geïn-
teresseerd in hun oordeel alvorens hij een definitieve beslissing nam597 
–, bracht hij bij zijn eerstvolgende bezoek ook Elsa’s dossier ter bespre-
king mee. Van Proosdij liet Elsa naar de Antragstelle komen, het kantoor 
waar de verzoeken werden behandeld. Daar liet hij haar een uur wach-
ten. Op het moment dat Slottke de deur uit ging om te eten, riep hij Elsa 
bij zich – zo kon hij haar vertrouwelijk bijpraten. Van Proosdij vertel-
de over het dossier dat ze hadden samengesteld, en hij gaf haar kopieën 
mee van de vervalste documenten. ‘Als het lukt, kom je binnenkort vrij,’ 
zei hij. ‘Als het niet lukt, hangen we allemaal.’598

 Terug in haar barak bekeek Elsa de documenten. Er waren dokters-
verklaringen over de bloedgroepen van Elsa en haar ouders: Eli had 
bloedgroep b, Simcha bloedgroep 0. Dat zou normaal gesproken moe-
ten betekenen dat hun dochter bloedgroep b zou moeten hebben (b 
domineert namelijk over 0), maar Elsa had bloedgroep a. Met andere 
woorden, Eli kon nooit haar vader zijn – dat moest een man zijn geweest 
die ook bloedgroep A had.599

 Volgens het dossier had een zekere Andreas Stephanus de Vries wél 
bloedgroep a. Hij moest de echte vader geweest zijn. In een proces-ver-
baal uit 1929 zou hij bij de juridische afhandeling van de echtscheiding 
van Simcha en Eli hebben verklaard dat hij Simcha in 1909 of 1910 had 
leren kennen, en dat beide echtelieden zich op dat moment volstrekt niet 
met elkaar bemoeiden. ‘Eenige maanden na onze kennismaking hebben 
gedaagde [Simcha] en ik vleeschelijke gemeenschap gehad en nadien 
nog talrijke malen. Deze verhouding hebben wij vele jaren voortgezet 
en eerst omstreeks een jaar geleden verbroken.’ In hetzelfde proces-ver-
baal kwam de kraamverzorgster aan het woord die de familie D’Oliveira 
in 1914 enige weken had bijgestaan na de geboorte van Elsa. ‘Het is mij 
toen opgevallen dat eischer [Eli d’Oliveira] al dien tijd niet naar zijn 
vrouw en het kind omzag. Toen ik eischer eens vroeg of hij zijn dochter 
niet wilde zien, antwoordde hij: “Ik heb met dat kind niets te maken.”’ 
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Ten slotte stond er een verklaring in van het dienstmeisje dat zes jaar in 
het huishouden van Eli en Simcha had gewerkt:

Partijen woonden wel in hetzelfde huis, maar leefden geheel gescheiden. 
Zij hadden elk hun eigen kamer, aten niet samen, spraken ook bijna nooit 
met elkaar. Gedaagde [Simcha] heeft mij herhaaldelijk verteld, dat zij 
sinds de geboorte van haar zoon Jacob als een vreemde in het huis van 
haar echtgenoot woonde. Volgens haar zeggen was zij met eischer [Eli] 
overeengekomen, dat zij zouden scheiden zoodra genoemde zoon Jacob 
op eigen beenen kon staan.600

De doktersverklaringen en het proces-verbaal waren niet de enige docu-
menten; het dossier zat ook vol met doopbewijzen, uittreksels uit bevol-
kingsregisters, geboortebewijzen en verklaringen van kennissen over de 
‘rare toestand’ bij de familie D’Oliveira. Er was zelfs een verklaring van 
Simcha, waarin ze vertelde dat haar man af wist van haar verhouding 
met de eveneens ongelukkig getrouwde De Vries, en dat Eli ook op de 
hoogte was van het feit dat Elsa uit die verhouding was geboren. ‘[H]et 
liet hem geheel onverschillig. We leefden als vreemden naast elkaar.’601

 Natuurlijk wist Elsa dat de advocaten de inhoud van de documen-
ten uit hun duim hadden gezogen – dat had ‘Jaapje’, zoals Elsa de jon-
ge advocaat Van Proosdij liefkozend noemde, immers zelf gezegd. Toch 
kreeg Elsa een klap te verwerken toen ze de bewuste documenten op 
haar brits in de stille barak 72 doornam. Ze herkende de namen van het 
dienstmeisje en andere kennissen die zogenaamd verklaringen hadden 
afgelegd. En het was natuurlijk zo dat Eli en Simcha al sinds Elsa zich 
kon herinneren daadwerkelijk een slechte relatie hadden. Zou het dan 
toch? Was haar geliefde vader Eli inderdaad niet haar echte vader? Deze 
gedachten moeten door Elsa’s hoofd hebben gespookt bij het lezen van 
de documenten, en in haar dagboek noteerde ze dat ze erg moest hui-
len.602 In een clandestien briefje aan Paul schreef ze de waandenkbeel-
den van zich af. En alsof ze extra wilde bewijzen een dochter van haar 
vader te zijn, voegde ze een referentie naar Goethe toe:603

Vanmiddag heb ik de stukken doorgelezen en ben er eigenlijk erg over-
hoop van. ’t Lijkt zoo verschrikkelijk echt, dat ik er bijna aan twijfel te-
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meer daar enkele dingen zeker waar zijn – Wahrheid und Dichtung – 
noemt men dat. En die verklaringen [...], die bekende handschriften, ik 
heb gewoon op m’n nest liggen snotteren. Wat ben je hier toch weinig 
waard en wat onbeschrijfelijk heerlijk dat je ‘geleefd wordt’ door je vrien-
den, want de vriendschap is werkelijk ongelooflijk.604

In een andere brief schreef Elsa hoe dankbaar ze was dat de advocaten 
bereid waren om zulke grote risico’s voor haar te nemen.605 Grote ri-
sico’s namen de advocaten zeker. Had eerder Van Proosdij vanuit Cal-
meyers kantoor een gevaarlijk spel gespeeld, nu was het de beurt aan 
Kotting om de Duitsers om de tuin te leiden – want het valse dossier 
over de afkomst van Elsa d’Oliveira was nog allerminst geaccepteerd.
 Vlak na Van Proosdijs tweewekelijkse bezoek aan Westerbork reis-
de Nino Kotting naar Calmeyers kantoor in Den Haag. In zijn aktetas 
droeg hij vijf afstammingsdossiers: vier ‘sterke’ dossiers van Joden die 
op basis van geloofwaardige, slechts licht aangepaste documenten kon-
den aantonen deels niet-Joodse voorouders te hebben, en het volledig 
vervalste dossier van Elsa d’Oliveira. Bij Calmeyer aangekomen legde 
Kotting de vier sterke dossiers aan hem voor. Calmeyer ondertekende 
ze meteen; na drie jaar afstammingswerk had hij een getraind oog gekre-
gen voor het beoordelen van de kwaliteit van de aangeboden argumen-
tatie. Kotting nam de dossiers weer in ontvangst en liep vervolgens door 
naar Calmeyers secretariaat, waar enkele secretaresses werkzaam wa-
ren met wie de advocaten goede contacten onderhielden (ze namen hen 
bijvoorbeeld wel eens mee uit eten).606 Kotting overhandigde nu niet al-
leen de vier goedgekeurde, door Calmeyer ondertekende dossiers, maar 
ook het door hem achtergehouden dossier van Elsa d’Oliveira. Hierin 
had een van Kottings assistenten, de handschriftdeskundige C.H. Teut-
scher, Calmeyers handtekening vervalst.607 Kotting vertelde de secreta-
resse dat de bewuste dossiers waren goedgekeurd door Calmeyer, en dat 
ze klaar waren voor verwerking.608 Het was een uitermate riskante actie: 
als Calmeyer erachter kwam dat een van de advocaten met wie hij zoveel 
te maken had zijn handtekening vervalste, zouden de rapen gaar zijn. 
Kotting was bereid om voor de huisvriendin van zijn gezin en verloofde 
van zijn buurjongen uitzonderlijk hoge risico’s te nemen.
 In de bureaucratie van het rijkscommissariaat kon de ambtelijke ver-
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werking van dossiers lang op zich laten wachten, en de door Kotting 
aangeleverde stukken vormden geen uitzondering – Elsa was dus nog 
steeds niet veilig. En inderdaad: op maandag 13 maart 1944 kreeg Elsa 
opeens te horen dat ze met andere mensen op de Calmeyer-lijst was ge-
selecteerd voor het transport naar Bergen-Belsen, dat twee dagen later 
zou vertrekken.609 ‘Klap op m’n kop,’ schreef ze aan Paul.610 Ze was in-
middels al zo vaak aan deportatie ontsnapt dat haar geluk op leek te zijn. 
Maar ze was niet van plan zich gedwee te laten meevoeren. Ze ging met-
een op zoek naar de blonde jongen met krulhaar, die haar naar verluidt 
in de eerste week van haar verblijf in Westerbork een roggebrood van 
Tineke de Lange had bezorgd. Aangezien ze haar weg in het kamp in-
middels goed kende, lukte het haar om hem te vinden. Het ging om Jula 
Reutlinger, een jonge, uit Duitsland gevluchte zionist, die met andere 
zionisten in een aparte barak verbleef. Hij vertelde aan Elsa dat hij voor 
elk transport enkele opgeroepen mensen op een speciale schuilplaats 
verstopte en hen later via een vluchtroute wegsmokkelde.611 Helaas had 
Jula net besloten om met zijn levensgevaarlijke activiteiten te stoppen – 
hij zou de week erna een succesvolle vluchtpoging uit het kamp onder-
nemen.612

 Ze had nog een andere optie. De dermatoloog Marcel Nijkerk, een 
collega uit het ziekenhuis, had Elsa aangeboden om haar in tijden van 
nood een injectie met het tyfusvaccin te geven.613 Zo’n injectie zou een 
kleine koortspiek teweegbrengen en haar transportunfähig maken – een 
beproefd recept.614 Het moment om van zijn aanbod gebruik te maken 
was nu gekomen. Maar ook nu had Elsa pech: ze kon dokter Nijkerk niet 
vinden. Er zat niets anders op dan zich – opnieuw – klaar te maken voor 
vertrek.615

 Op de dag voor het Bergen-Belsen-transport kreeg Elsa echter een 
oproep om zich te melden bij de Kommandantur, het kantoor van Gem-
meker. Daar werd ze opgewacht door Gertrud Slottke, die haar mee-
deelde dat ze binnenkort terug mocht naar Amsterdam. ‘Ze wisten daar 
in ’t geheel niet dat ik op de transportlijst stond,’ legde Elsa uit in een 
brief aan Paul. ‘[E]n ’t is weer puur geluk (door het wolkje?) dat ik een 
dag van te voren geroepen werd. Anderen zijn nl. wel nog net doorge-
stuurd voordat ’t telegram kwam!’616 Eens te meer had Elsa’s leven aan 
een zijden draadje gehangen; Calmeyers secretaresses hadden net op 
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tijd de administratie bijgewerkt en het bevrijdende telegram naar Wes-
terbork verstuurd.
 Elsa was verteld dat het slechts enige dagen zou duren voordat haar 
nieuwe persoonsbewijs – zonder ‘j’ – in Westerbork zou aankomen. 
Maar het moest in het gemeentehuis van Assen worden gemaakt, en de 
ambtenaren daar hadden geen haast. Zo kon het gebeuren dat Elsa nog 
twee lange weken in Westerbork moest doorbrengen. Het was een las-
tige periode: andere kampingezetenen waren jaloers op Elsa’s aanstaan-
de vrijlating en brachten roddels de wereld in dat ze zich zou hebben 
uitgekocht.617 Maar Elsa was het meest geschokt door de huiveringwek-
kende informatie die ze ontving van de Joodse kinderarts Ies van der 
Hal uit Groningen. Hij was in maart 1944 een week vanuit concentratie-
kamp Vught naar de strafbarak van Westerbork overgeplaatst. In Wes-
terbork vertelde hij aan andere artsen – onder wie Elsa d’Oliveira – over 
hetgeen hij van een bevriende kampgevangene in Vught had gehoord. 
Het ging om de Poolse gevangene Leo Laptos, die een tijd als apotheker 
in Auschwitz had gewerkt en daarna, opmerkelijk genoeg, was overge-
plaatst naar Vught. Laptos had met eigen ogen gezien dat het overgrote 
merendeel van de gedeporteerde Joden bij aankomst in Auschwitz werd 
vergast, en dat hun lijken werden gecremeerd. Van der Hal kon dus gede-
tailleerd vertellen wat de Joden in Oost-Europa te wachten stond. Elsa 
begreep eens te meer dat haar ouders en de rest van haar familie onnoe-
melijk groot gevaar liepen. In tegenstelling tot andere Westerbork-art-
sen die Van der Hals verhaal hadden gehoord, zou ze diens woorden de 
rest van haar leven nooit meer vergeten.618

 In haar ellendige toestand was er één gedachte die Elsa op de been 
hield: de gedachte aan het weerzien met Paul. Op 1 april 1944, precies 
twee maanden na de Portugezenrazzia, was het zover. Eindelijk was 
het nieuwe persoonsbewijs binnen, eindelijk waren alle beschikkin-
gen getekend. Jaap van Proosdij kwam Elsa persoonlijk ophalen. Onge-
makkelijk lopend – ze had namelijk allerlei briefjes van vrienden en ba-
rakgenoten in haar schoenen verstopt – kwam ze de wijde wereld weer 
in. Jaap van Proosdij hielp haar niet met het sjouwen van haar tas; ze 
mochten onder geen beding de indruk wekken elkaar te kennen. Pas 
bij station Assen konden ze hun grootste behoedzaamheid laten varen. 
Van Proosdij gaf haar enkele dik belegde boterhammen uit zijn zak en 
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vertelde dat Paul hen zou opwachten bij station Amersfoort.
 Het weerzien met Paul zou Elsa nooit vergeten – ze moest huilen van 
geluk. In Amsterdam aangekomen werden ze opgewacht door twee 
vriendinnen, die bloemen hadden meegenomen. Ook Nino en Renée 
Kotting stonden klaar met een grote bos witte seringen – Elsa zou nog 
jarenlang op 1 april eenzelfde bos aan hen geven. De ouders van Paul wa-
ren natuurlijk eveneens blij om hun toekomstige schoondochter weer te 
zien. Ze hadden de tafel mooi gedekt en een feestmaal bereid.619 En ten 
slotte ging op deze bijzondere dag een lang gekoesterde wens van Elsa 
in vervulling, want ze bleef bij Paul slapen. ‘Arm kampeerbed!’ noteerde 
ze in haar dagboek.620 Even was Elsa intens gelukkig. Maar al snel moest 
ze weer denken aan het onzekere lot dat haar vele familieleden te wach-
ten stond.

Een ‘modelkamp’ voor bevoorrechten

‘Goede vinder: post deze kaart s.v.p.!’ Deze tekst, of woorden met de-
zelfde strekking, stond op vele kaartjes die na vertrek uit Westerbork 
wekelijks uit de trein werden geworpen. Ook Eli d’Oliveira gooide op de 
dramatische 25ste februari 1944, de dag van het transport van de Portu-
gese Joden naar Theresienstadt, een dergelijk briefje uit het raam naar 
buiten. Het was bestemd voor Carl Arnold, een jonge, tot Nederlander 
genaturaliseerde Duitser die van 1939 tot 1942 bij Eli in therapie was ge-
weest. Ze waren erg op elkaar gesteld geraakt. Eli schreef zijn voorma-
lige patiënt de volgende woorden: ‘Beste Carl, We zijn op weg naar The-
resienstadt (misschien zelfs naar Portugal) maar E. [= Elsa] blijft achter, 
wat ons ongelooflijk verdriet, haar bagage was reeds verzonden.’621 De 
briefkaart ging gelukkig niet verloren – een goede vinder deed hem drie 
dagen later op de post.
 Niet alleen is het briefje hartverscheurend, het is ook onthullend: 
blijkbaar dacht Eli d’Oliveira nog steeds dat een eventuele uitruil met 
Portugal tot de mogelijkheden behoorde. Hij bleef hoop koesteren dat 
alles goed zou komen. Dat ze in een normale personentrein reden, en 
niet in beesten- of goederenwagons – zoals bij de transporten naar 
Ausch witz of Sobibor –, was een goed teken. Bovendien had Theresien-
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stadt, zoals gezegd, een relatief goede naam – er waren slechtere eind-
bestemmingen denkbaar, en vrijwel niemand ging ervan uit dat There-
sienstadt niet de eindbestemming zou zijn. ‘Wij dachten, wij komen uit 
Holland, we gaan naar Tsjechoslowakije, en we zijn er,’ zei een van Eli’s 
Portugese medepassagiers na de oorlog.622 Het zou in Theresienstadt 
zeker zwaar worden, dat stond vast, maar dat was het in Westerbork 
ook geweest.
 De groep Portugezen kreeg op de reis naar Theresienstadt extra ener-
gie door een actie van een van zijn leiders: de Amsterdamse parnasiem-
voorzitter Juda Palache. Op het moment dat de trein de Duitse grens 
passeerde, stond hij op, zette zijn hoed af en zong het Wilhelmus.623 Zijn 
medepassagiers volgden hem eensgezind. De twee dagen en nachten die 
volgden brachten ze vervolgens goedgemutst door. ‘Wij hebben ons de 
reis niet laten vergallen door gedachten aan de toekomst; het was gezellig 
en wat wij aan gebombardeerde Duitse steden zagen, waardeerden wij 
op de juiste wijze,’ schreef Siegfried van den Bergh, een Joodse accoun-
tant die zich in Westerbork vrijwillig voor het Theresienstadt-transport 
had opgegeven en na de oorlog als een van de eerste Nederlandse schrij-
vers zijn herinneringen aan de concentratiekampen zou publiceren.624

 ‘Gezellig’ was niet het woord dat de sfeer voor alle ingezetenen van de 
trein het best omschreef – zeker niet voor Eli, Simcha en Loe, die zojuist 
afscheid hadden moeten nemen van Elsa. Daar komt nog bij dat de on-
derlinge relaties tussen hen als (ex-)echtgenoten en zussen zeer gecom-
pliceerd waren. ‘De toestand Vader-Loe-Moeder was onbeschrijfelijk,’ 
schreef Elsa niet voor niets over de laatste dagen dat ze haar ouders en 
stiefmoeder in Westerbork had meegemaakt. ‘Ik grien me dood als ik 
me erin verdiep.’625 Had Simcha zich in vredestijd nog zo veel mogelijk 
afzijdig kunnen houden van het huishouden van haar ex-man en zus – 
en andersom –, in de oorlog werden ze steeds directer met elkaar, en dus 
met het verleden geconfronteerd. Het maakte hun situatie er nog moei-
lijker op.
 Op 27 februari 1944, na een reis van ruim 800 kilometer, kwam de 
trein in Theresienstadt aan. Tsjechische politiemannen en ss’ers ston-
den de 811 nieuwe kampbewoners op te wachten. Meteen werd duide-
lijk dat zij geen hartelijk welkom in gedachten hadden. Ze dreven de 
vermoeide mensen een lang, geel gebouw in. Van daaruit werden de ge-
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vangenen een voor een naar de Schleuse geroepen, het gebouw dat dien-
de als sluis, waar alle nieuwe kampbewoners doorheen moesten. Tot 
hun ontsteltenis kregen ze het bevel om alle spullen van waarde af te ge-
ven: geld, sieraden en zelfs rookwaren – de gevangen mochten vrijwel 
niets in bezit houden. Het was in feite een grote beroving.
 Nadat iedereen in de administratie was verwerkt en medisch was on-
derzocht, kregen de nieuwe inwoners een woning toegewezen. De Ne-
derlanders kwamen vrijwel allemaal terecht in de Hamburger Kazer-
ne, een van de grootste gebouwen van het vestingstadje. Daar woonden 
eerst 4000 Tsjechische vrouwen, maar vanwege de komst van het Ne-
derlandse transport hadden zij moeten plaatsmaken; dat zou de kiem 
worden van een langdurige vete tussen de Tsjechische en de Nederland-
se groep kampbewoners.
 Net als Westerbork kende Theresienstadt een Joods zelfbestuur. Een 
vertegenwoordiger van dit bestuur legde aan de nieuwe inwoners de 
kampregels uit: het was ten strengste verboden om te roken, om onder-
wijs te geven en om kinderen te krijgen. Verder gold voor iedereen tus-
sen de 16 en 65 jaar een arbeidsverplichting van tien uur per dag – niet 
voor niets stond de beruchte spreuk arbeit macht frei ook bo-
ven de toegangspoort van Theresienstadt gekalkt. Eerst kwam je in de 
zogenoemde Hundertschaft, wat inhield dat je honderd uur moest wer-
ken voor het algemeen belang.626 Daarna was het zaak om een ‘goede’ 
baan te krijgen. Voor de Nederlanders was dat lastig, zo niet ondoenlijk; 
de beste baantjes waren namelijk al lang en breed vergeven. In oktober 
1941 hadden de nazi’s Theresienstadt al aangewezen als getto voor zo’n 
140.000 gedeporteerde, merendeels Tsjechische Joden. Theresienstadt 
vervulde voor hen dezelfde functie als Westerbork voor de Nederlandse 
Joden, namelijk die van doorgangskamp. Ook ongeveer 55.000 ‘gepri-
viligieerde’ Duitse en Oostenrijkse Joden, die bijvoorbeeld onderschei-
dingen uit de Eerste Wereldoorlog bezaten, waren naar Theresienstadt 
gedeporteerd.627 In februari 1944 was de kampbevolking als gevolg van 
de deportaties naar vernietigingskampen en de erbarmelijke levensom-
standigheden in het kamp – er was een groot tekort aan voedsel en me-
dicijnen – al enorm uitgedund: er waren ‘nog maar’ ongeveer 35.000 in-
woners.628 Dat aantal was meer dan voldoende om de beste banen – in 
de keuken, op het veld – bezet te houden.
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 Eli’s eerste echtgenote, Simcha, was drie weken voor aankomst in 
Theresienstadt 66 jaar oud geworden. Zij was dus niet verplicht om te 
werken in het kamp. Dat gold wel voor Loe, Simcha’s jongere zus (en 
Eli’s tweede vrouw). Zij was pas 55 jaar oud. De enige overgeleverde 
bron die iets zegt over haar periode in Theresienstadt, is een poëzieal-
bum van een zekere Arthur Schindler. Er staat een versje in van zijn col-
lega’s bij de Galanterie-Werkstatt, ofwel de kleermakerij. Het gaat over 
de talloze uren dat zij samen kleren hadden genaaid en hadden geluncht 
met Knödel und Tunke – Oost-Europese meelballetjes met jus. Een van 
de ondertekenaars was Loe.629 Zij heeft dus een vrij goede baan gehad 
en hoefde geen zware fysieke arbeid te leveren.
 Van Eli en zijn wederwaardigheden in Theresienstadt is niet veel be-
kend. Dat is grotendeels een gevolg van het feit dat er in vergelijking 
met Westerbork veel minder coulante regels golden ten aanzien van 
correspondentie. Het was slechts toegestaan om één keer per maand 
een briefkaart van maximaal dertig woorden (in het Duits) te pos-
ten.630 Daar kon je niet veel informatie in kwijt. Eli’s eerste overgelever-
de kaart, van 4 mei 1944, was zowel gericht aan zijn zoon Jaap als aan 
zijn voormalige patiënt Carl: ‘Lieber Sohn Carl-Jaap, für die zweite Sen-
dung sehr dankbar, vergesse mich nicht. Dein Vater, A.E. J. d’Oliveira.’631 Eli 
refereerde hierbij aan een kennelijk door hem ontvangen postpakket – 
het was namelijk toegestaan om pakketten van maximaal twee kilo op-
gestuurd te krijgen. De bewuste zin op de briefkaart is de enige tekst 
die van Eli d’Oliveira uit Theresienstadt is overgeleverd. In de daarop-
volgende zomer van 1944 bleef hij wel kaarten sturen – nu steeds alleen 
aan Carl Arnold –, maar dit waren voorbedrukte standaardkaarten ter 
bevestiging van de ontvangst van een nieuw voedselpakket.632 Met de 
adressering van deze kaarten was iets eigenaardigs aan de hand: ze wa-
ren afwisselend gericht aan Carl Arnold-Patatter, Carl Arnold-Wortels 
en Carl Arnold-Ajuin. Waarschijnlijk probeerde Eli de strenge censuur 
te omzeilen door in de naam van de geadresseerde te laten doorklinken 
aan welke groenten hij en zijn vrouw behoefte hadden.
 Eli en Loe konden zich gelukkig prijzen met een regelmatige zending 
van voedselpakketten, want volgens naoorlogse verklaringen ontvingen 
de meeste Nederlanders vrijwel niets.633 En de kwaliteit van het eten in 
Theresienstadt mocht dan redelijk zijn – beter dan in Westerbork –, de 
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hoeveelheid eten was maar nét genoeg, ook al kreeg je een extra toelage 
als je zwaar werk verrichtte.634

 Het feit dat Eli en Loe in de zomer van 1944 voedselpakketten bleven 
ontvangen, moet ook psychologisch voor hen van het grootste belang 
zijn geweest. Het moet hun het gevoel hebben gegeven dat het contact 
met hun vaderland niet helemáál was verbroken. Zo kon ook de hoop 
op een uitruil met Portugal nog steeds een klein beetje standhouden. 
Maar die hoop was op weinig gebaseerd, al probeerden in Amsterdam 
de achterblijvers en de advocaten nog wel iets voor de Portugezen te be-
tekenen. Van Krimpen bijvoorbeeld zette – tevergeefs – een actie op om 
De Beneditty als individu met specifieke verdiensten uit Theresienstadt 
te redden.635 En de gemengd gehuwde jurist Querido, lid van de voor-
malige Portugese commissie, vroeg in arren moede aan effectenhande-
laar Johan Voetelink of die bij zijn nieuwe reis naar Portugal niet op-
nieuw de Portugezenkwestie kon aansnijden; sinds het verstrekken van 
de lijst met in emigratie geïnteresseerde Portugese Joden was het oor-
verdovend stil gebleven.636 Voetelink dacht zelf dat dit kwam doordat de 
Portugese autoriteiten in eerste instantie in de veronderstelling hadden 
verkeerd dat de Portugese Joden ook de Portugese nationaliteit bezaten. 
Toen duidelijk was geworden dat dit niet zo was, hadden zij elke interes-
se verloren. Voetelink sprak zelfs over een ‘hopelooze zaak’.637

 Om de zinnen te verzetten was, net als in Westerbork, ook in There-
sienstadt ruimte voor vrijetijdsbesteding. Vanwege de vele prominen-
ten in het kamp waren er regelmatig kwalitatief hoogstaande (muziek)
voorstellingen en lezingen. Volgens de historica Anna Hájková is er zelfs 
door een onbekende spreker – het zou heel goed De Beneditty geweest 
kunnen zijn – een voordracht gegeven over de geschiedenis van de Por-
tugese Joden in Nederland.638 Hoewel de Nederlandse Sefardiem deze 
specifieke lezing waarschijnlijk niet links lieten liggen, gingen de Neder-
landers over het algemeen sporadisch naar dergelijke bijeenkomsten. 
Ze hielden zich meestal afzijdig en mengden zich weinig met de andere 
groepen van kampingezetenen, die al veel langer in het kamp verbleven 
en de pas aangekomen Nederlanders als een bedreiging zagen; de kam-
pingezetenen waren niet vergeten dat bij aankomst van de Nederlan-
ders een grote groep Tsjechische vrouwen had moeten verhuizen uit de 
Hamburger Kazerne, bovendien waren ze bevreesd hun goede baantjes 
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aan de nieuwkomers te verliezen.639 Dat de Nederlanders vrijwel alle-
maal bij elkaar in de Hamburger Kazerne waren ondergebracht, bevor-
derde de integratie ook al niet.640 Alleen enkele Nederlandse prominen-
ten zochten contacten buiten de groep op, en dan met name met Joodse 
bestuurders van de raad van ouderen.
 Een van die Nederlandse prominenten was Jo Spier, de bekende voor-
malige illustrator van De Telegraaf. Eli had in zijn enige overgeleverde 
brief uit Westerbork voorspeld deze ‘oude vrind’ van voor de oorlog 
in Theresienstadt te zullen terugzien.641 Dat was inderdaad het geval. 
Spier had vanwege zijn vriendschappelijke banden met nsb-leider 
Mussert, die een groot bewonderaar was van zijn tekenkunsten, lang 
een beschermde status gehad, maar de Nederlandse nationaalsocialist 
had niet kunnen voorkomen dat Spier in april 1943 samen met andere 
voorlopig beschermde ‘Mussert-Joden’ naar Theresienstadt werd gede-
porteerd.642 Spier verbleef dus al langer in het kamp dan de meeste ande-
re Nederlanders. Hij had wél een goede functie weten te bemachtigen: 
hoofd van de werkplaats van kunst en kunstnijverheid. Dat gaf hem be-
paalde privileges. Zo woonde hij met zijn vrouw in een apart huisje, wat 
leidde tot jaloezie onder andere gevangenen.643

 Jo Spier heeft vlak voor zijn dood in 1979 in een boekje met verhalen 
en tekeningen zijn herinneringen aan Theresienstadt op schrift gesteld. 
Het zijn voor het merendeel luchtige beschrijvingen en anekdotes tij-
dens een zeer moeilijke periode. Een van deze anekdotes gaat over een 
Portugese Jood die in tegenwoordigheid van Obersturmführer Rahm 
– de nazicommandant van Theresienstadt – had verklaard dat hij ei-
genlijk een ariër was. Toen Rahm vroeg welk beroep de Portugees had, 
bleek hij rabbijn te zijn. Niet geheel onverwacht vond Rahm dat ‘een 
vreemde beroepskeuze voor een niet-Jood’, aldus Spier.644 De anekdote 
illustreert eens te meer hoezeer sommige Portugese Joden de beken-
de rassenkundige theorieën bleven uitdragen, en er wellicht zelf ook in 
bleven geloven.
 In de herinneringen van Jo Spier is geen plaats ingeruimd voor de op-
zienbarende rol die hij in het voorjaar en de zomer van 1944 speelde in 
een operatie die de geschiedenis in zou gaan als de Verschönerungsaktion 
van Theresienstadt. De Duitsers hadden het Internationale Rode Kruis 
toegestaan om de levensomstandigheden in Theresienstadt te inspecte-
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ren. Als de delegatie een goede indruk zou krijgen van dit ‘modelkamp’ 
en overtuigd zou kunnen worden van de humane behandeling van de 
Joodse inzittenden, dan kon de reputatie van het Derde Rijk worden op-
gekrikt – voor de Duitsers niet onbelangrijk, zeker niet in een periode 
dat de verhalen over de gaskamers in de vernietigingskampen langzaam 
bekend werden.645

 Om het oordeel van de inspecteurs gunstig te beïnvloeden, moest er 
allereerst iets worden gedaan aan de overbevolking in het kamp; hoewel 
de situatie minder slecht was dan in 1942 en 1943 en er al veel Tsjechische 
Joden naar vernietigingskampen waren gedeporteerd, was het er nog 
steeds overvol. Daarom stuurden de Duitsers in mei 1944 drie transpor-
ten van in totaal 7503 Joden naar Auschwitz. Velen van hen waren ziek 
of zeer zwak – zij pasten niet in het plaatje van een gezonde kampbe-
volking waarin de Duitsers de buitenwereld wilden doen geloven. Tot 
de gedeporteerden behoorden 556 Nederlanders, onder wie ook Portu-
gese Joden.646 De 27-jarige Arthur Jacques Vaz Dias, die in Amsterdam 
een onmisbare hulp was geweest bij verschillende facetten van de Aktie 
Portugesia, was een van hen. Hij zou op 7 juli 1944 in Auschwitz omko-
men. Het was duidelijk dat je als Portugees geen enkele extra bescher-
ming meer genoot.
 Na de meideportaties organiseerde commandant Rahm een groot-
scheepse schoonmaakactie. Een van de uitvoerend leiders van deze ac-
tie was Jo Spier, die zich hierdoor nog minder populair maakte bij zijn 
medegevangenen.647 Hij moedigde de Nederlanders in twee toespra-
ken aan om hun beste beentje voor te zetten en zo actief mogelijk mee 
te helpen aan werkzaamheden als gevels schilderen, etalages inrichten 
en tuintjes aanleggen – natuurlijk alleen langs de wegen op de route die 
de inspecteurs zouden volgen. Bovendien mochten de kampbewoners 
voortaan niet meer spreken over ‘Ghetto’, maar over ‘Gemeinde There-
sienstadt’.648 Spier zelf maakte prachtige muurschilderingen op het pla-
fond van het ss-restaurant. Ook het huisje van het echtpaar Spier kreeg 
een rol: het werd opgenomen in de route en moest er dus pico bello uit-
zien.649

 Andere huisjes op de route kregen nieuwe bewoners. De voorzitter 
van de raad van ouderen, in feite de Joodse burgemeester van There-
sienstadt, organiseerde zelfs een bijeenkomst waarop hij vijftig echtpa-
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ren op hun gezonde uiterlijk selecteerde. Zij mochten een verschöner-
de woning betrekken. De accountant Siegfried van den Bergh en zijn 
vrouw waren een van deze koppels. In zijn naoorlogse memoires be-
schrijft Van den Bergh dat hun nieuwe huisje nog in de nacht voor het 
bezoek van het inspectiecomité werd opgefleurd met vitrages, schilde-
rijtjes en bloemen.650

 Uit de adressering van de bedankbriefkaarten van Eli aan Carl Ar-
nold is af te leiden dat ook Eli en Loe in juni 1944 verhuisden binnen 
het kamp: van Langestraße 5-245 naar Langestraße 5-73.651 Dit betekent 
dat de kans om voor even in een opgedoft huisje te wonen niet voor Eli 
en Loe was weggelegd; de verhuizing vond namelijk plaats binnen de 
Hamburger Kazerne.652 Op 23 juni 1944, de dag dat het driekoppige Ro-
de Kruiscomité zijn opwachting maakte, zullen de inspecteurs niets van 
het onderkomen van de D’Oliveira’s hebben gezien.
 De Verschönerung had van delen van Theresienstadt een waar Potem-
kin-dorp gemaakt: een prachtige façade die de ellende daarachter moest 
verbloemen.653 De kampbewoners werden gedwongen om mee te wer-
ken aan dit toneelstuk, dat Theresienstadt op ‘een normale Duitse pro-
vinciestad’ moest laten lijken, vol levendigheid en blije mensen.654 En tot 
op zekere hoogte werkte het plan: hoewel de inspecteurs van het Rode 
Kruis niet eensgezind de voorgeschotelde neptaferelen voor waar aan-
zagen, zagen ze af van hun voornemen om ook andere naziconcentra-
tiekampen (bijvoorbeeld Auschwitz) te inspecteren.655

 De Duitsers hadden wat propaganda betreft nog een ander ijzer in 
het vuur. Ze droegen een van de gevangenen op om een film te maken 
over het kampleven in Theresienstadt. Deze gevangene was niemand 
minder dan de befaamde Duits-Joodse acteur en regisseur Kurt Ger-
ron, die al in meer dan zeventig films te bewonderen was geweest (on-
der andere als tegenspeler van Marlene Diettrich in Der Blaue Engel uit 
1930). Na de machtsovername van Hitler was hij via Frankrijk naar Ne-
derland gevlucht, waar hij in 1943 in Westerbork terecht was gekomen. 
Met hetzelfde transport als dat van Eli, Loe en Simcha werd hij uitein-
delijk naar Theresienstadt gedeporteerd. Bij het maken van de propa-
gandafilm kreeg Gerron assistentie van Jo Spier, die in de film figureer-
de en bovendien honderden scènes heel precies natekende.656 De film 
was getiteld Theresienstadt – Een documentairefilm uit het Joodse vesti-
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gingsgebied, maar zou lange tijd bekend staan onder de ironische naam 
De Führer schenkt de Joden een stad. Die stad leek zowel in de film als op 
de tekeningen net een weldadig resort, met blije mensen die zonder enig 
bezwaar lichte werkzaamheden uitvoerden en de meest uiteenlopende 
culturele en sportieve activiteiten ondernamen in goed onderhouden 
parken, scholen en zwembaden.657 Van de honger, de ellende en de af-
mattende arbeid voor de Duitse oorlogsindustrie was niets te zien.
 De propagandafilm is voor het grootste gedeelte verloren gegaan. 
Toch zijn enkele sequenties bewaard gebleven: bijvoorbeeld van een 
voetbalwedstrijd, waarbij een zogenaamd uitgelaten supportersschare 
opzichtig juicht voor de spelers. Of van de bibliotheek, waar de voor-
malige voorzitter van de Amsterdamse Joodse Raad, David Cohen, een 
boek bediscussieert met een andere hoogleraar. En er is een concert van 
een symfonieorkest, dat na afloop luid applaus krijgt van een enthousi-
ast publiek.
 Ook zijn er beelden te zien van het naaiatelier waar Loe moet hebben 
gewerkt. Het is een vrij grote ruimte, met daarin ongeveer tien lange ta-
fels. Aan deze tafels zitten zo’n veer-
tig mannen en vrouwen – allen met 
Jodenster – vlijtig te werken. Een 
vrouw borduurt een mutsje, ande-
ren bedienen naaimachines of strij-
ken kleding. Dan komt er opeens 
een man in beeld, klein van stuk, 
eind vijftig, brildragend, keurig ge-
kleed, met een meetlint om de nek. 
Hij zit niet aan de lange tafels, maar 
lijkt een aparte tafel voor zichzelf te 
hebben. Gedurende de vijf seconden dat hij in beeld is haalt hij met twee 
trefzekere halen een draad door een broekspijp.
 Het is onmiskenbaar Eli d’Oliveira.
 Op het moment dat de propagandafilm werd geschoten, zaten er in  
Theresienstadt ongeveer 40.000 gevangenen. Van de film, die in zijn 
definitieve versie negentig minuten duurde, zijn niet veel meer dan twin-
tig minuten bewaard gebleven, waarop voornamelijk groepen spelende 
of werkende mensen te zien zijn. Het lijkt dus een enorm toeval dat net 
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Eli d’Oliveira in een close-up in beeld komt. Bij nader inzien is dat toeval 
een klein beetje minder groot. Het is goed mogelijk dat Eli de regisseur 
van de film, Kurt Gerron, persoonlijk kende; ze hadden tegelijkertijd in 
Westerbork gezeten en waren met hetzelfde transport naar Theresien-
stadt gedeporteerd. Eli, met zijn goede beheersing van de Duitse taal 

en zijn bewondering voor de Duitse 
vooroorlogse cultuur, zal het gezel-
schap van Gerron zeker interessant 
hebben gevonden. En in het niet on-
denkbare geval dat beiden toch on-
bekenden van elkaar zijn geweest, 
dan is ook het scenario mogelijk dat 
Jo Spier, die sowieso een goede ken-
nis was van Eli en bovendien een be-
langrijke rol speelde bij de productie 
van de propagandafilm, de regisseur 
op Eli heeft gewezen als geschikt 
personage voor een close-up in het 

naaiatelier. Spier wijdde zelf overigens een aparte tekening aan de ‘Her-
renschneider’, zoals het onderschrift luidde. Op deze tekening is – anders 
dan op de filmbeelden – ook Eli’s wijkende haargrens te zien.
 Wat zeggen de vijf seconden beeldmateriaal over Eli d’Oliveira’s pe-
riode in Theresienstadt? De beelden tonen allereerst aan dat Eli er in 
september 1944 nog gezond uitzag. Hij was weliswaar iets magerder 
geworden in vergelijking met de vier pasfoto’s die hij een jaar tevoren 
had laten maken, maar verder waren er weinig sporen van zeven maan-
den kampleven in zijn uiterlijk terug te zien – anders had hij natuurlijk 
ook niet in deze propagandafilm kunnen figureren. Uit de geroutineer-
de wijze waarop Eli naald en draad hanteert, is bovendien af te leiden 
dat hij al langer op de kleermakerij moet hebben gewerkt; waarschijn-
lijk was hij samen met Loe na afloop van hun Hundertschaft daar aan de 
slag gegaan. Na een lange, veelzijdige carrière waarin hij had gewerkt als 
kantoorbediende, journalist, interviewer, romanschrijver, stenograaf, 
psychotherapeut en pedagoog, was hij op 58-jarige leeftijd gedwongen 
geweest het vak van kleermaker uit te oefenen.
 De filmopnames markeerden het eind van een viermaandelijkse zo-
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merse periode waarin het kamp gedeeltelijk mooi was opgeknapt en 
waarin geen deportaties naar Auschwitz hadden plaatsgevonden. Ook 
de levensomstandigheden in het kamp waren sterk verbeterd, zeker in 
vergelijking met de schrijnende jaren ervoor. Bovendien was het inmid-
dels meer dan drie maanden geleden dat de Amerikanen in Norman-
dië aan land waren gegaan, en was tegelijkertijd het Rode Leger aan het 
oostfront bezig aan een indrukwekkende opmars – de bevrijding kon 
dus niet meer lang op zich laten wachten. Zou inderdaad de kamppopu-
latie van de zomer van 1944 tot aan het einde van de oorlog stabiel blij-
ven? Zou Theresienstadt echt het eindstation blijken te zijn? In dat geval 
hadden Eli, Loe, Simcha en de overgebleven Portugezen een goede kans 
om heelhuids terug te keren naar Amsterdam.
 Maar deze hoop werd aan het einde van de maand september de 
kop ingedrukt. Adolf Eichmann liet aan kampcommandant Rahm 
weten dat nieuwe transporten naar Auschwitz nodig waren. Los van 
het feit dat Eichmann nog steeds de totale vernietiging van de Joden 
voorstond, was hij waarschijnlijk bang voor opstanden zoals die ook 
in kampen als Sobibor en Treblinka hadden plaatsgevonden; in There-
sienstadt woonden immers veel oud-officieren en jonge mannen in de 
kracht van hun leven.658 Op hun beurt informeerden Rahm en zijn me-
de-ss’ers de Judenälteste van Theresienstadt, de Duitser Paul Eppstein. 
In eerste instantie moest die 5000 ‘volwaardige arbeidskrachten voor 
de totale oorlogsinspanning’ selecteren, oftewel 5000 mannen tussen 
de 15 en 55 jaar. Slechts enkele groepen kwamen niet in aanmerking 
voor selectie, onder andere de ‘kampprominenten’, en van de Neder-
landers de protestanten en de ‘Barnevelders’.659 Portugese Joden be-
hoorden, zoals in mei al duidelijk was geworden, niet meer tot de uit-
zonderingsgroepen.
 Eppstein overlegde vervolgens met zijn collega’s in de raad van ou-
deren – waarin David Cohen de Nederlandse vertegenwoordiger was –, 
die de richtlijnen voor selectie vaststelde. De bestuurders namen deze 
richtlijnen door met de leiders van verschillende groepen en afdelingen 
in het kamp; nu kwamen ook andere Nederlandse leiders als de eminen-
te Leidse jurist Eduard Meijers en Jo Spier in beeld. Zij maakten onder-
ling namenlijsten, verdeeld in vier groepen: onmisbaar, relatief onmis-
baar, relatief overbodig en overbodig. In de eerste categorie mochten 
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Cohen c.s. maar vijftien namen opgeven. Uiteindelijk vond er op de zo-
geheten ‘transportafdeling’ een heuse koehandel plaats om de definitie-
ve transportlijsten vast te stellen.660 ‘Zo moesten verschillenden van on-
ze besten [...] de moeilijke kant opgaan,’ schreef Cohen na de oorlog. 
‘Spier en ik [...] konden niets voor hen doen.’661

 Wat Jo Spier wél deed, was een nieuwe toespraak houden voor de Ne-
derlandse Joden in de Hamburg Kazerne. Hij stelde dat de nazicom-
mandant er alles aan had gedaan om genoeg werk naar Theresienstadt 
te halen, maar dat de moeite tevergeefs was geweest: nu moesten er dus 
mannelijke inwoners naar het werk.662 De 5000 geselecteerden ontvin-
gen een kartonnen kaart waarop de code van het transport was geschre-
ven. Ze moesten zich op 26 september 1944 melden in de Schleuse. 
Toevallig – of misschien wel helemaal niet – was die avond de heilig-
ste avond van het Joodse jaar: het was Kol Nidrei, de inleiding tot Jom 
Kipoer. Het vooruitzicht om te worden gescheiden van vrienden en fa-
milie weerhield een jonge Sefardische rabbijn, de zoon van parnasiem-
voorzitter Palache, er niet van om in de Schleuse een geïmproviseerde 
dienst te leiden.663

 Na een vertraging van twee dagen vertrokken op 28 en 29 september 
1944 de twee bewuste transporten. De reisomstandigheden waren vol-
ledig tegengesteld aan die van het Theresienstadt-transport uit Wester-
bork, zeven maanden terug. Dit keer bestond de trein niet uit personen-, 
maar uit overvolle goederenwagons. In elke wagon was slechts plaats 
voor één bak met drinkwater en één ton die diende als wc.664 Naar bui-
ten kijken kon alleen door op een koffer te klimmen. Maar het feit dat de 
eindbestemming voor de passagiers volledig ongewis was, zorgde mis-
schien wel voor de grootste nervositeit. Vlak voor hun vertrek hadden ze 
nog een paar werkschoenen kunnen ophalen – zo werden ze extra in de 
waan gelaten dat ze op weg waren naar een Duits werkkamp. Maar de 
werkelijke bestemming was Auschwitz.665

 Met het vertrek van 5000 mannelijke kampbewoners was Theresien-
stadt letterlijk ontmand.666 Rahm verzekerde de Judenälteste dat er geen 
transporten meer zouden volgen, maar nog geen twee uur later nam de 
nazicommandant zijn woorden terug. Er zouden wel degelijk nog de-
portaties komen – en niet zo weinig ook. Niet alleen mannen, maar ook 
vrouwen onder de 65 kwamen er nu in aanmerking voor. In duizeling-
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wekkend tempo kwamen de treinen in oktober 1944 af- en aanrijden, 
negen stuks in totaal. Telkens werden ten minste 1500 mensen als bees-
ten ingeladen.
 Eli d’Oliveira zag aan de lopende band vrienden, kennissen en fami-
lieleden verdwijnen. Met het transport van 6 oktober (1550 personen) 
moest zijn zwager Abraham Lopes Cardozo mee, met het transport van 
9 oktober (1600 personen) zag hij zijn schoonzussen Esther en Han-
na Lopes Cardozo vertrekken. Op 12 oktober 1944 vertrok een trans-
port van 1500 personen, met onder hen huidarts en parnas Emanuel 
Vas Nunes. Vier dagen later was het de beurt aan parnasiemvoorzitter 
Juda Palache. En voor het volgende transport van 1500 mensen, code 
‘Es’, vertrekkend op 19 oktober 1944, werden Eli en Loe zelf opgeroe-
pen. Een verschrikkelijk bericht, al zullen ze relatief blij zijn geweest dat 
ze de reis naar de hun onbekende plaats van bestemming samen moch-
ten ondernemen. Er zat weinig anders op dan aan het oproepbevel te ge-
hoorzamen.
 Onderweg zal langzaam duidelijk zijn geworden dat de trein in de ge-
vreesde richting van Polen reed, en niet in westelijke richting naar Duits-
land. De volgende dag, op 20 oktober 1944, kwam de trein aan in Bir-
kenau, nabij het immense terrein waarnaar de nazi’s vernietigingskamp 
Auschwitz hadden uitgebreid. Op het perron stonden ss-officieren met 
herdershonden het nieuwe Theresienstadt-transport op te wachten. Al-
le gedeporteerden moesten hun bagage in de trein achterlaten en zich 
in rijen op het perron opstellen. Dit was het moment dat de beruch-
te selectie plaatsvond. Van het transport van 1500 mensen mochten er 
slechts 342 (173 mannen en 169 vrouwen) aan de rechterkant gaan staan, 
de kant van de barakken. Van hen zouden er maar 72 de hel van Ausch-
witz overleven. De overige 1158 mensen werden naar de linkerkant ge-
wezen, de kant van de crematoria.667 De ss’ers leidden hen onmiddellijk 
na de selectie naar een ‘badhuis’, waar de gedeporteerden zich moesten 
uitkleden om een zogenaamde douche te nemen. In de kleedkamer hin-
gen bordjes met houd u schoon en v ergeet u w zeep niet, en 
de gevangenen ontvingen zelfs handdoeken om zich af te drogen. Eli en 
Loe behoorden tot deze groep.
 Het ‘badhuis’ was in feite gaskamer iii, een van de vier gaskamers 
van Auschwitz-Birkenau, die in de jaren 1943 en 1944 bijna onophoude-
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lijk dienstdeden als vernietigingsruimtes. Nadat gaskamer iii in twintig 
minuten een bruut einde had gemaakt aan het leven van Eli d’Oliveira, 
zijn vrouw en 1156 anderen, ruimden kampgevangenen hun lijken op en 
brachten ze naar de crematoria. Er stonden inmiddels 1000 nieuwe Jo-
den – allen kinderen tussen de 12 en 18 jaar – klaar om een douche te ne-
men.668 De 2156 mensen die alleen al op deze noodlottige 20ste okto-
ber 1944 in een en dezelfde gaskamer werden vermoord, vormen slechts 
0,166 procent van de in totaal circa 1,3 miljoen doden van Auschwitz.669

In de elf transporten tussen 28 september en 28 oktober 1944 zouden 
uiteindelijk 18.403 mensen uit Theresienstadt naar Auschwitz worden 
gedeporteerd. Onder hen waren 2421 Nederlanders – een relatief hoog 
aantal, wat weer te maken had met de doorgaans slechte verhoudingen 
die de Nederlanders met de andere groepen kampbewoners onderhiel-
den.670 De groep Nederlandse achterblijvers tot 65 jaar bestond voor 
een groot deel uit kinderen, protestanten, Barnevelders en prominen-
ten als David Cohen en Jo Spier. Deze laatsten hadden het noodlot van 
veel andere invloedrijke figuren niet kunnen voorkomen: ook de Por-
tugese leiders Nochem de Beneditty en – het is al vermeld – Juda Pa-
lache waren bijvoorbeeld samen met hun echtgenotes naar Auschwitz 
afgevoerd. Net als Eli d’Oliveira en 90 procent van de overige gedepor-
teerden moesten zij op het perron van Birkenau aan de fatale linkerkant 
gaan staan.
 De Theresienstadt-ingezetenen van boven de 65 jaar waren veel min-
der vaak ter deportatie opgeroepen. Tot deze groep behoorde de 66-ja-
rige Simcha Lopes Cardozo, de eerste vrouw van Eli. Tijdens de herfst-
transporten van 1944 had ze vijf broers en zussen – die allen de leeftijd 
van 65 jaar nog niet hadden bereikt – in de trein zien stappen. Voor een 
vrouw die al vrijwel haar hele leven worstelde met depressies en ande-
re psychische problemen, moet de periode in Westerbork en Theresien-
stadt een vrijwel onmenselijke beproeving zijn geweest. Toch hield ze 
vol.
 Na de herfsttransporten was de bevolking van Theresienstadt volle-
dig van samenstelling veranderd: de meeste arbeidskrachten waren er 
niet meer. De overgebleven prominenten, bejaarden, kinderen en zieken 
moesten zo goed en zo kwaad als het ging het kamp draaiende houden. 
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De nieuwe Judenälteste, de Oostenrijker Benjamin Murmelstein – zijn 
voorganger was door de Duitsers vermoord –, bediende zich van een 
straf regime. Iedereen die ook maar enigszins kon werken, moest wer-
ken – 70 uur per week. Het leek de enige manier om een totale ontman-
teling van Theresienstadt tegen te houden. Dit harde werkschema leid-
de ertoe dat de infrastructuur en levensomstandigheden in het kamp 
een beetje verbeterden. Daarnaast had de ingrijpende daling van het be-
volkingsaantal tot gevolg dat er meer voedsel te verdelen was, ook om-
dat er voedselpakketten bleven komen voor mensen die allang waren af-
gevoerd.671 Zo kon het dat Simcha zich in de koude wintermaanden van 
1944-1945 op de been hield en in leven bleef.
 Op 3 februari 1945 verschenen er plotseling overal in het kamp be-
kendmakingen waarop gevangenen werden uitgenodigd zich aan te 
melden voor een transport van 1200 personen naar Zwitserland. Dit 
aanbod klonk te mooi om waar te zijn, en de meeste kampbewoners ge-
loofden niets van de inhoud van het bericht. Ze wisten inmiddels met 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat de herfsttransporten 
niet naar Duitsland waren gereden, maar naar Polen. Waarom zouden 
de nazi’s nu opeens de waarheid spreken? En waarom zouden ze zo-
maar gevangenen naar neutraal gebied laten gaan? Bovendien bleek al 
snel dat prominenten en intellectuelen uitgesloten zouden zijn van dit 
transport – eens te meer een aanwijzing dat de trein niet naar de vrijheid 
zou rijden, want anders had het voor de hand gelegen de prominenten 
juist te selecteren.
 Aan de andere kant: wat als het bericht wél bleek te kloppen? Dan zou 
de maandenlange dwangarbeid in een koud concentratiekamp in Oost-
Europa voorgoed verleden tijd zijn. Simcha Lopes Cardozo, die versto-
ken was van naaste familie in haar buurt en waarschijnlijk voor haar ge-
voel nog maar weinig te verliezen had, besloot het erop te wagen. Samen 
met 2000 anderen schreef ze zich in voor het transport. Na selectie door 
Rahm en zijn collega’s vielen 800 mensen af – voornamelijk ‘overge-
kwalificeerden’. Simcha bleef op de transportlijst. Ze kreeg de opdracht 
zich de volgende dag in haar beste kleren in de Schleuse te melden.
 De 1200 mensen die op maandagmiddag 5 februari 1945 vrijwillig in 
een personentrein stapten waren voor bijna de helft bejaard, en voor 
twee derde vrouw.672 Meer dan een derde was bovendien Nederlands, 
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wat te maken zal hebben gehad met de achtergestelde positie waarin 
de Nederlanders in Theresienstadt nog altijd verkeerden; zij waren eer-
der geneigd geweest zich aan te melden dan de mensen met goede baan-
tjes. Uiteraard waren de passagiers zenuwachtig over het onbekende lot 
dat hun te wachten stond. Ze hielden met alles rekening, maar na het 
vertrek van de trein gebeurde er toch iets dat ze totaal niet hadden ver-
wacht: de meegereisde nazi’s begonnen allerlei lekkernijen uit te delen. 
Brood, marmelade en koeken – ja, de passagiers kregen zelfs vitamine-
pillen toegestopt. Ze waren de afgelopen maanden nog nooit zo goed 
behandeld. Toen ook duidelijk werd dat de trein niet in oostelijke, maar 
inderdaad in zuidelijke richting reed, nam de spanning iets af. Boven-
dien zal de aanblik van het desolate Zuid-Duitse landschap, grotendeels 
verwoest na bijna zes jaar oorlog, bij de passagiers het geloof in een snel 
einde van de oorlog hebben versterkt.673

 Op dinsdagavond 6 februari 1945 naderde de trein de Zwitserse 
grens. De vele vrouwen kregen nu ineens lippenstift aangeboden, met 
de opdracht deze meteen te gebruiken. Er waren vervelender bevelen 
denkbaar. Rond middernacht reed de trein de Zwitserse grens over. De 
Duitse bewakers deelden de passagiers mede dat ze hun Jodensterren 
mochten afdoen. Dat hoefden ze geen twee keer te zeggen; onmiddel-
lijk lag de vloer van de trein bezaaid met de gehate onderdrukkingssym-
bolen. Nu kon er niets meer misgaan. Of toch wel? Na de uitgifte van de 
lippenstift bleef de trein ineens urenlang in een verlaten omgeving stil-
staan. Was het dan toch allemaal maar schijn geweest, en was er ander-
maal sprake van een perverse nazitruc?
 Nee, naar later bleek waren de Zwitsers nog niet gereed met het 
klaarmaken van de onderkomens voor het aangekomen transport. In de 
ochtend van 7 februari 1945 reed de trein de Noord-Zwitserse gemeen-
te Kreuzlingen binnen. Daar stapten vertegenwoordigers van het Rode 
Kruis in, die nieuw voedsel uitdeelden. Op het station van Sankt Gal-
len mocht iedereen uitstappen. Daar stonden vertegenwoordigers van 
de Zwitserse Joodse gemeenschap de kampoverlevenden op te wachten. 
‘Het Zwitserse Jodendom verheugt zich over uw bevrijding,’ stond er 
op briefjes te lezen die ze uitdeelden.674 Ook Zwitserse journalisten wa-
ren present – ze stonden te popelen om de kampoverlevenden vragen te 
stellen en de waarheid achter het leven in een concentratiekamp te ho-
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ren. Maar vrijwel geen van de 1200 passagiers maakte negatieve opmer-
kingen over de nazi’s of over hun behandeling in Theresienstadt. Niet zo 
gek, want tijdens het uitdelen van voedsel en lippenstift hadden de Duit-
sers kenbaar gemaakt dat eventuele lasterlijke opmerkingen zouden lei-
den tot repercussies onder hun voormalige medegevangenen die nog in 
Theresienstadt verbleven.675

 Dit dreigement hangt samen met de reden waarom de Duitsers had-
den ingestemd met de vrijlating van de 1200 gevangenen. De initia-
tiefnemer van deze actie was de voormalige Zwitserse president Jean-
Marie Musy (1876-1952). Hoewel zijn land in de oorlog zuiver neutraal 
was gebleven, had deze rechtse politicus zich opvallend positief uitge-
laten over het Derde Rijk; hij had zelfs vriendschappelijke relaties aan-
geknoopt met verscheidene hooggeplaatste nazi’s. Maar met het na-
derende einde van de oorlog begreep hij dat hij de verkeerde kant had 
gesteund. In samenspraak met de Amerikaanse ‘Hulpvereniging voor 
Joodse Vluchtelingen in het Buitenland’ bood hij begin november 1944 
Reichsführer-ss Heinrich Himmler een groot bedrag aan voor de vrijla-
ting van alle Joodse gevangenen van het Derde Rijk – een op het oog no-
bele daad, die evenwel voornamelijk was ingegeven door eigenbelang: 
op deze manier kon hij zijn eigen straatje schoonvegen.676 Himmler was 
ontvankelijk voor het aanbod. De ss-leider had vlak ervoor de sluiting 
van de gaskamers in Auschwitz bevolen – het laatste transport vanaf 
Theresienstadt was tevens het laatste transport geweest dat meteen na 
aankomst (voor het grootste gedeelte) werd vergast – en hij was op zoek 
naar ‘a way out’, zoals de historicus Saul Friedländer Himmlers aarze-
lende pogingen tot het stopzetten van de Endlösung uitdrukt.677

 De ontmoeting met Musy in november 1944 was het begin van een 
ingewikkelde onderhandeling.678 Himmler wilde in ruil voor de Joden 
vrachtwagens voor het oostfront, maar Musy wist hem over te halen om 
in te stemmen met een louter financiële bijdrage: in ruil voor 5 miljoen 
Zwitserse francs – en de belofte dat Musy de wereld op de hoogte zou 
stellen van Duitslands nieuwe koers – zou Himmler vanaf begin februa-
ri 1945 elke twee weken zo’n 1200 Joden naar Zwitserland laten vertrek-
ken. Het lag voor de hand om met deze vrijlatingen in Theresienstadt te 
beginnen: in dat kamp hadden de gevangenen het relatief minder slecht 
gehad – zij zouden dus ook minder slecht spreken over de Duitsers, he-
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lemaal als hun was bevolen niets los te laten over de weerzinwekkende 
toestanden waarvan ze getuige waren geweest.679 Het is ook de reden 
waarom intellectuelen en prominenten werden uitgesloten van het eer-
ste transport naar Zwitserland; zij waren moeilijker in de hand te hou-
den. Zo bezien was het vluchtelingentransport van 6 februari 1944 na 
de grote Verschönerung en de film van Kurt Gerron de derde groot-
schalige propaganda-actie vanuit Theresienstadt binnen een jaar. Dit 
keer waren de Joodse gevangenen er echt mee geholpen.
 Na aankomst in Sankt Gallen werden de 1200 Joden meteen in qua-
rantaine gezet en door artsen onderzocht. De meesten waren er rede-
lijk aan toe, al was er wel sprake van ondervoeding. Ook Simcha was 
zwak; na de oorlog verklaarde ze dat ze in Theresienstadt maandenlang 
ziek was geweest en bovendien aan hongeroedeem had geleden.680 Na 
haar quarantaine kwam ze terecht in een hotel in Caux, nabij Montreux, 
waar ze in de Alpenlucht kon aansterken. Voor haar was de oorlog voor-
bij.
 Dat gold niet voor de overige gevangenen van Theresienstadt. Na de 
vrijlatingsoperatie van 6 februari 1945 hadden de kranten vol gestaan 
over de glorieuze rol van Jean-Marie Musy; naar de wens van Himm-
ler was de actie allerminst onopgemerkt gebleven. Maar de media-aan-
dacht, onder andere in de Amerikaanse pers, leidde er ook toe dat Hit-
ler persoonlijk op de hoogte kwam van Himmlers geste. De Führer was 
hierover helemaal niet te spreken; hij maakte onmiddellijk een einde aan 
de bevrijdingsacties. Het zou uiteindelijk nog drie lange maanden duren 
voordat de 1222 overgebleven Joden uit Nederland – onder wie David 
Cohen, Jo Spier, en ook een aantal Portugese Joden – in Theresienstadt 
door het Rode Leger werden bevrijd.681

Het laatste oorlogsjaar in Amsterdam

Het leven in Theresienstadt, de Verschönerungsaktion, Kurt Ger-
rons propagandafilm, de herfsttransporten naar Auschwitz en de ont-
snappingsroute naar Zwitserland: in Amsterdam hadden Jaap en El-
sa d’Oliveira er geen idee van wat er allemaal met hun ouders, tante en 
overige familieleden in Oost-Europa gebeurde. Afgezien van een enkel 
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bericht in het voorjaar en de zomer van 1944 over de ontvangen voed-
selpakketten, leefden ze in volledige onzekerheid over het lot van hun 
dierbaren. Maar het was niet zo dat ze zich nergens anders mee bezig-
hielden; daarvoor slokten de overige onzekere facetten van het leven in 
oorlogstijd te veel hun aandacht op.
 Jaap d’Oliveira was bijvoorbeeld als gemengd gehuwde man met kin-
deren voorlopig gevrijwaard van deportatie, maar het was allerminst 
duidelijk of de vrijstelling van de gemengd gehuwden stand zou houden. 
Dat hun status niet zonder meer vastlag, bleek in mei 1943: als gemengd 
gehuwde met kinderen kon je bevrijd worden van de verplichting een ster 
te dragen door je te onderwerpen aan sterilisatie of door een doktersver-
klaring van onvruchtbaarheid te overhandigen – zo probeerden de na-
zi’s de verdere voortbrenging van Mischlinge te verhinderen. Jaap maakte 
geen gebruik van deze perverse mogelijkheid; minder dan een derde van 
de groep van 8610 gemengd gehuwden zou hier wel op ingaan.682

 In de winter van 1943-1944 organiseerde de bezetter ineens speciale 
keuringen voor de gemengd gehuwde mannen. Alleen als je kon aanto-
nen dat je betaald werk had, hoefde je niet deel te nemen aan de arbeids-
inzet. Omdat Jaap hiertoe niet in staat was, moest hij vanaf 18 januari 
1944 op straffe van deportatie met 400 anderen op Schiphol werken, 
om bomkraters te dichten.683 Drie maanden later kreeg Jaap een nieuwe 
werkplek: het barakkenkamp van ’t Zand, bij Den Helder. Daar moest 
hij werken aan de Atlantikwall, de verdedigingslinie van de nazi’s aan 
de kust ter voorkoming van een geallieerde invasie. Een inwoner van ’t 
Zand noteerde op 23 april 1944 in zijn dagboek:

Heden middag komen hier uit de richting Alkmaar 300 Joden ’t dorp in 
marcheeren begeleid door eenige Duitsche soldaten en 1 Officier [...]. Dit 
zijn allemaal Joden, die getrouwd zijn met Christen vrouwen en daarom 
zijn zij niet naar Polen verbannen, zooals duizenden hunner geestver-
wanten, maar nu moeten ze voor de Duitsche weermacht werken [...], ze 
hebben gelukkig een goede commandant en mogen ook in de cafés ko-
men d.w.z. alleen achter in de balzaal en op ’t tooneel, niet in de voorza-
len.684
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Ook al mochten ze dan met niet-Joden zijn getrouwd, de gemengd ge-
huwden waren en bleven Joden, die niet dezelfde rechten hadden als 
hun landgenoten en huwelijkspartners.
 Hoewel het leven in ’t Zand niet te vergelijken was met Westerbork 
of Theresienstadt – beter eten, een lichter regime, een (zij het karig) 
weekloon –, was de tewerkstelling in ’t Zand een ingrijpende maatre-
gel: Jaap was gedwongen afscheid te nemen van zijn vrouw en kinderen, 
die overigens in de weekends wel mochten langskomen, en dat ook af 
en toe deden. Door een zweer aan zijn knie kon Jaap in zijn beginperi-
ode in ’t Zand niet in de duinen werken, maar moest hij in het kamp blij-
ven, aardappelen schillen. ‘Stomvervelend werk,’ schreef hij aan Ger-
da. ‘’s Morgens om 7 uur beginnen wij en ± 4 uur 1/2 5 is het klaar.’685 Er 
waren opwindender klussen denkbaar, zeker voor iemand die tot voor 
kort verwikkeld was in de illegaliteit. Maar toen zijn knie genezen was, 
mocht hij er wel op uit. Jaap genoot ervan om fysiek bezig te zijn in de 
buitenlucht. ‘De omgeving is erg mooi, vlak aan de rand van de duinen 
aan een weggetje,’ schreef hij in een andere brief aan Gerda. ‘Wij wer-
ken dicht bij een heel klein boerderijtje met allemaal dennen en berken-
boompjes die heerlijk schaduw werpen en waar wij zeer genoegelijk 
onze schafttijden doorbrengen.’ Ook met zijn baas, een Duitse onderof-
ficier genaamd Claassen, kon hij het goed vinden en voerde hij prettige 
gesprekken. Dat was tot op zekere hoogte merkwaardig, zeker gezien de 
gruwelijke misdaden die de Duitsers de afgelopen jaren hadden begaan. 
Aan de andere kant: er zijn veel voorbeelden bekend van Joodse gevan-
genen die in oorlogstijd onderscheid maakten tussen ‘goede’ en ‘foute’ 
Duitsers.686 Bovendien, schreef Jaap, voelde hij zich altijd al tot Duitsers 
aangetrokken. ‘Wat zou dat toch zijn?’ filosofeerde hij. ‘Misschien het 
frissche dat zoo vele Duitschers over zich hebben en ook vaak het een-
voudige, zooals sommige van de lagere militairen die in het burgerleven 
boeren zijn. Een goed soort!’687

 Zeker, Jaap zat liever thuis in Amsterdam, maar met zijn zomerse 
tewerkstelling in de kop van Noord-Holland viel te leven. En na ruim 
een halfjaar was het weer voorbij. Op 5 september 1944 brak de dag aan 
die de geschiedenis in zou gaan als Dolle Dinsdag. Berichten dat Ne-
derland spoedig zou worden bevrijd verspreidden zich als een lopend 
vuurtje door het land en leidden tot paniek bij de geschrokken Duitsers 
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en nsb’ers – velen van hen, onder wie de bewakers van kamp ’t Zand, 
vluchtten naar Oost-Nederland en Duitsland.688 Het betekende de ont-
manteling van het kamp; Jaap was weer op vrije voeten en keerde te-
rug naar Amsterdam. Daar was de situatie inmiddels ingrijpend ver-
anderd. De leiders van de illegale Persoonsbewijzencentrale, waarvoor 
Jaap had gewerkt, waren begin juni 1944 door de Duitsers gefusilleerd. 
Toch bleef hij contact houden met de illegaliteit: bij een verzetsman 
op de Weesperzijde had hij zijn fotografiespullen staan, die nog steeds 
voor allerhande illegale activiteiten werden gebruikt.689 Op 22 januari 
1945 was Jaap op weg naar de Weesperzijde, toen hij vanaf de Berlage-
brug een Duitse politiebus voor het huis van de verzetsman zag staan en 
een schotenwisseling hoorde; twee Duitsers hadden een inval gedaan 
en daarbij de verzetsman doodgeschoten.690 Omdat Jaaps vergrotings-
toestel via het nummer tot hem herleid zou kunnen worden, dacht hij 
er nu serieus over na om onder te duiken; hij had al een onderduikadres 
(op de Lucellestraat in Amsterdam), en een persoonsbewijs met valse 
naam (Jacob Lakerveld) en geboorteplaats (Semarang). Maar hij koos 
ervoor om bovengronds te blijven. Enkele verzetscollega’s hielpen hem 
’s nachts om een vals document te vervaardigen – natuurlijk met veel 
stempels en handtekeningen – waarop stond dat ‘brenger dezes’ gerech-
tigd was om de spullen uit het verzegelde huis op te halen. De volgende 
ochtend ging Jaap naar de Weesperzijde. Om alle spullen in één keer op 
te halen, nam hij zijn oudste zoon Ulli mee. Die was zich terdege bewust 
van het gevaar van de operatie, die wonderwel slaagde.691

 Na de opheffing van ’t Zand moest Jaap andere manieren bedenken 
om geld te verdienen en zijn gezin te onderhouden – een maand aardap-
pelen rooien bij Smilde (Drenthe) bijvoorbeeld. Ook zijn vrouw Gerda 
trok er met de fiets op uit om voor eten te zorgen. Hetzelfde gold voor 
hun drie kinderen. De winter van 1944-1945 was koud, voedsel was 
schaars, de rijen voor de gaarkeukens lang – zeker toen de Nederlandse 
Spoorwegen een grote staking waren begonnen en de bezetter de voed-
seltransporten naar het westen verbood. Ulli d’Oliveira, destijds een 
jongen van elf jaar oud, herinnert zich hoe hij tijdens deze Hongerwin-
ter creatieve technieken ontwikkelde om aan eten en warmte te komen. 
Hij leerde van suikerbietenpulp koekjes te bakken, tulpenbollen te pof-
fen op de noodkachel en kooltjes te vinden – en te roven – op het terrein 
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van het gewezen Weesperpoortstation. Hij weet nog goed dat hij eens 
samen met zijn jongere broer Maarten over de besneeuwde Amstellaan 
liep en plotseling een tarwekorrel zag liggen. Enkele meters verder zag 
hij weer een korrel liggen, en verderop weer een; er liep een spoor van 
tarwekorrels door de laan. Aan het einde hadden beide broers de duim 
van hun want kunnen vullen. Ze waren er erg blij mee.692

 Honger zoals het gezin van Jaap en Gerda in de winter van 1944-1945 
kende, hebben Elsa en Paul nooit meegemaakt. Toch stonden ook zij el-
ke dag een paar uur in de rij om brood, vlees en andere levensmidde-
len te verkrijgen, en Elsa schreef in haar dagboek dat de rantsoenen ei-
genlijk te laag waren om van te kunnen leven.693 Maar ze hoefden niet 
alleen van de rantsoenen rond te komen. ‘Gelukkig hebben [we] nog 
wel iets extra’s achter de hand, maar soms hebben we toch nog wel echt 
trek hoor, zacht uitgedrukt.’694 Behalve het feit dat Elsa af en toe enke-
le weken kon waarnemen in een huisartsenpraktijk en daarbij relatief 
goed verdiende, was er een andere reden dat ze ‘iets extra’s’ achter de 
hand hadden: nog geen drie maanden na haar terugkeer uit Westerbork 
– ze waren net verhuisd naar een woninkje in de Govert Flinckstraat – 
was Elsa zwanger geraakt. Oorlogstijd was natuurlijk geen ideale peri-
ode om een kind te dragen, maar van alle kanten kreeg Elsa eten toege-
stopt om haar gezond door de zwangerschap heen te laten komen. En er 
werden aanvullende rantsoenen beschikbaar gesteld; in december 1944 
ontving Elsa bijvoorbeeld 2 kilo vlees (twee keer zoveel als gemiddeld), 
1 kilo boter (zes keer zoveel) en 6 ons kaas (drie keer zoveel).695

 Op 4 december 1944, precies een jaar na haar verloving met Paul en 
op bijna twee derde van haar zwangerschap, begon Elsa een dagboekje 
op te stellen voor haar nog ongeboren baby, opdat hij – want ze was er-
van overtuigd dat het een jongen zou worden – later zou kunnen terug-
lezen hoe zijn ouders tijdens en na Elsa’s zwangerschap hadden geleefd. 
Het was eenzelfde soort boekje als haar moeder indertijd voor Jaap had 
bijgehouden: ook dit dagboek stond vol met gezellig gekeuvel over nieu-
we kleertjes, visites van vriendinnen en andere wissewasjes binnen het 
nog jonge huishouden van haar en Paul. Maar tussen de regels door 
sneed Elsa ook ingrijpende zaken aan. Zo beschreef ze, in een soort re-
capitulatie van het afgelopen jaar, het hoe en waarom van haar stiekeme 
verloving met Paul in december 1943:
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Waarom niemand dat dan weten mocht? Dat was omdat Mammie als 
‘Jood vlg. art...’ gold en Pappie als ‘arisch’ dwz als halfjood en die mo-
gen vlg. de Duitsche bezetters onder wiens juk wij nu allen gebukt gaan 
‘geen geslachtelijke omgang hebben’ waaronder ze zelfs verstaan: ge-
armd loopen op straat ed. Als we dit toch deden – en natuurlijk doe je dat 
als je verloofd bent en zooveel van elkaar houdt als wij, dan schaduwde 
Pappie met z’n hand, mijn ‘ster’, het merkteeken waarmee men als ‘Jood’ 
op straat moest loopen. Ik hoop kindje, dat als jij deze regels eens lezen 
zult, dat je je dergelijke toestanden niet goed kunt voorstellen en er diep 
op neerziet, zooals wij ook doen.696

Ook over haar gemoedstoestand tijdens de Portugezenrazzia van 
slechts zeven maanden ervoor gaf ze intieme details. Vanuit de Zentral-
stelle had ze destijds opbeurende brieven naar Paul geschreven, maar in 
werkelijkheid was ze door verdriet overmand geweest; ze had lang moe-
ten huilen. En ze schreef liefdevol over haar tante Loe, die in Wester-
bork zo met haar begaan was geweest. ‘Ik hoop toch zoo dat je die nog 
eens zult leren kennen,’ schreef Elsa op 5 december 1944, niet wetend 
dat haar tante Loe zes weken ervoor was vergast.
 Afgezien van de sombere terzijdes was het dagboek vervuld van opti-
misme, levensgeluk en positieve toekomstverwachtingen. Op vrijwel el-
ke pagina van het dagboek klonk de hoop door op een vredesbaby. Lang 
zag het ernaar uit dat deze hoop bewaarheid zou worden: het zuiden 
van Nederland was al in september 1944 bevrijd, de geallieerden rukten 
op, de algehele Duitse capitulatie was slechts een kwestie van tijd. Toch 
duurde de bevrijding veel langer dan verwacht. Uiteindelijk beviel Elsa 
op 11 maart 1945, nog in oorlogstijd, van een gezonde zoon: Nino. Over 
zijn naam hadden de ouders nooit getwijfeld. Nino Kotting was er door 
zijn moedige acties persoonlijk verantwoordelijk voor dat zowel Elsa als 
Paul nog in leven was – het sprak voor de jonge ouders vanzelf dat hun 
zoon zijn voornaam zou dragen.
 Zeventien dagen na Nino’s geboorte deed Elsa voor het eerst verslag 
over de bevalling in het dagboekje. De baby had een karakteristiek hoog, 
gewelfd voorhoofd. ‘Dat lijkt op mijn vader,’ schreef Elsa, ‘die zooals we 
gister hoorden, misschien met alle andere Ned. lotgenooten uit There-
sienstadt in Amerika zou zijn aangekomen!’697 Dat was inderdaad een 
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vrij wijdverspreid gerucht. Ook advocaat Nijgh was het hoopvolle be-
richt ter ore gekomen en hij schakelde zijn contacten in om te verifiëren 
of er iets van waar was.698 Helaas was dat niet zo. Wel kreeg de Haagse 
advocaat eind april 1945 een lijst onder ogen met namen van mensen die 
de overtocht van Theresienstadt naar Zwitserland hadden gemaakt. Hij 
stuurde de lijst meteen door naar Kotting en Van Proosdij, die inmid-
dels samen een eigen kantoor waren begonnen.699 Elsa moet dus vlak 
voor de bevrijding het bericht hebben ontvangen dat haar moeder uit 
het concentratiekamp was bevrijd, al bleef natuurlijk onduidelijk in wat 
voor toestand ze op dat moment verkeerde.
 Op 5 mei 1945 was het eindelijk zover: ‘Capitulatie,’ schreef Elsa in 
haar agenda, gevolgd door een beknopt sfeerverslag.

Om 6u op. 8u op de fiets door de stad vol vlaggen en vreugde. [...] Bloe-
men op het paleis, oranje-boven! Moffen loopen erdoor. Berlagebrug vol 
wachtende menschen. Thanks Boys. Be Welcome Liberators. Eng. radio 
op straat. Geen bijltjesdag.700

Eindelijk was er een einde gekomen aan de donkere oorlogsperiode 
waarin Elsa weliswaar de liefde van haar leven had ontmoet, maar waar-
in ze ook periodes van intens verdriet en onzekerheid had gekend. Met 
de komst van de Canadezen was evenwel niet meteen een einde geko-
men aan die onzekerheid: over het lot van haar vader en haar tante Loe 
was nog niets bekend. Na de ontkrachting van het Amerika-gerucht ver-
keerde Elsa in de veronderstelling dat zij nog in Theresienstadt zaten; ze 
schrok dan ook zeer toen ze het – naar naderhand bleek: onjuiste – be-
richt hoorde dat enkele Duitse bommenwerpers zich niet hadden willen 
overgeven aan het Rode Leger en op 11 mei 1945 Theresienstadt hadden 
gebombardeerd.701

 Het onzekere lot van haar vader en tante weerhield Elsa er niet van 
om op maandag 7 mei 1945, twee dagen na de bevrijding, in ondertrouw 
te gaan met Paul. Voor hun gevoel hadden ze natuurlijk hun huwelijks-
nacht al op 1 april 1944 gehad, toen Elsa terugkwam uit Westerbork. 
Toch hechtten ze aan een zo spoedig mogelijke, officiële bestendiging 
van hun relatie. Op 23 mei 1945 om elf uur ’s ochtends sloten ze uitein-
delijk een van de eerste Amsterdamse huwelijken na de bevrijding, ge-
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volgd door een lunch en een receptie met veel vrienden, bloemen en 
cadeaus.702 ‘Ons door den vijand verhinderde huwelijk werd heden offi-
cieel voltrokken,’ lieten ze in een advertentie in de krant zetten.703

 In dezelfde periode verschenen er regelmatig berichten over de lotge-
vallen van Theresienstadt-gevangenen. ‘Jo Spier leeft,’ kopte De Waar-
heid bijvoorbeeld op 2 juni 1945 – de tekenaar had tot het einde toe in 
het concentratiekamp gezeten. Begin juni werden ook de eerste brieven 
van Nederlandse overlevenden afgeleverd en kwamen er voorlopige na-
menlijsten beschikbaar.704 Elsa kon de namen van Eli en Loe er niet op 
vinden. Toen Elsa op 7 juni 1945 uit Zwitserland een briefkaart ontving 
van haar moeder, die in Theresienstadt met eigen ogen haar zus en ex-
man weggevoerd had zien worden, begon het noodlot van Eli en Loe tot 
haar door te dringen.705 Ze begreep dat haar zoontje zijn grootvader van 
moederskant nooit zou leren kennen.
 Slechts eenmaal schreef Elsa over het gruwelijke lot van haar vader 
in het dagboek voor Nino, namelijk op 29 augustus 1945, in een nieuwe 
recapitulatie van de gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Na een 
verhandeling over een nieuw gekregen dekentje met een konijntje erop 
vertelde ze over de terugkomst van Nino’s oma – een feit dat ze letterlijk 
tussen twee haakjes verbond met het lot van Eli:

Eind Juli kwam mijn Moeder terug uit Theresienstadt, via Zwitserland 
(vader is helaas 29 Sept ’44 [sic] doorgestuurd naar Polen en zal daar 
vergast zijn!). Toen Moeder naar boven kwam, ’t was net half elf en ik 
was bezig je te voeden, had je wel direct in de gaten dat het iets vreemds 
was, maar je was erg vriendelijk en lachte zelfs al gauw. Oma was er wát 
blij mee. Ze heeft je nu ook al een paar maal de flesch gegeven en je hebt 
laatst een groote plas bij haar op schoot gedaan, ze had ook vergeten het 
zeiltje eronder te doen, dus jou treft geen verwijt.706

Uit de onopvallende plek en ultrakorte vermelding van een zo ingrijpen-
de gebeurtenis blijkt dat Elsa haar verdriet over het grote verlies waar-
schijnlijk het liefst wilde wegstoppen. Ze moest door met haar leven en 
was dankbaar dat zij als een van de weinige niet-ondergedoken mensen 
van de Portugezenlijst de oorlog had overleefd, eigenlijk alleen door de 
persoonlijke bemoeienissen van de buurman van haar verloofde. Het 
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voelde bijna als een verplichting om nu ook echt iets van haar leven te 
maken.

Recapitulatie

In 1932 had Elsa d’Oliveira als stagiaire van professor Ariëns Kappers 
235 schedels van leden van de Portugees-Israëlietische Gemeente opge-
meten. Dertien jaar later was het overgrote deel van deze mensen een 
onnatuurlijke dood gestorven. Als gevolg van de rassenwaan van de 
nazi’s was de Portugees-Joodse gemeenschap van Amsterdam gedeci-
meerd.
 Niet alleen de gemeenteleden waren zwaar getroffen. Ook de mensen 
die geen of vrijwel geen voeling meer met het Jodendom hadden, maar 
wel directe Portugees-Joodse voorouders bezaten, hadden grote verlie-
zen geleden. Tot deze groep behoorde de familie D’Oliveira. Ruim twee 
eeuwen na de komst van stamvader Moseh d’Oliveira in de jaren zeven-
tig van de zeventiende eeuw waren de D’Oliveira’s trouwe leden van de 
Portugees-Joodse gemeente geweest. Aan het einde van de negentiende 
en het begin van de twintigste eeuw waren er sterke veranderingen op-
getreden: Eli d’Oliveira had zich losgemaakt van het Jodendom, en ook 
zijn kinderen hadden vrijwel geen enkele band meer met de Portugese 
gemeente. Nog meer dan hun vader leefden zij in een niet-Joodse om-
geving, hadden ze voornamelijk niet-Joodse vrienden en waren ze vol-
ledig geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Dat ze een Joodse 
afkomst hadden, daarvan waren ze zich nauwelijks bewust. Maar van-
wege de bezetting van Nederland door een zwaar antisemitisch regime 
werden Jaap en Elsa ineens direct geconfronteerd met die afkomst.
 Jaap had geluk. Hij was weliswaar getrouwd met een half-Joodse 
vrouw, maar vanwege haar wijze én moedige besluit om zich in februari 
1941 niet aan te melden, gold zij als arisch. Als ‘gemengd gehuwde met 
kinderen’ had Jaap vervolgens een uiterst onzekere, maar beschermde 
status, die tot aan de bevrijding standhield. Ondanks de moeilijke tijden 
die hij, zijn vrouw Gerda en hun drie kinderen doormaakten in een door 
voedselschaarste geteisterd land, overleefden zij uiteindelijk alle vijf ge-
zond de oorlog.
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 Elsa kon niet gebruikmaken van regelingen voor gemengd gehuwden. 
Wel kon zij een ander geboortefeit toepassen: vanwege haar vier Portu-
gese grootouders gold ze als ‘zuiver Portugees’ en kon ze zonder enig 
probleem een plaats verkrijgen op de Portugezenlijst. Over de achter-
gronden van deze lijst – die was gebaseerd op een eeuwenlange mythe 
van Sefardische superioriteit over Asjkenazische Joden – zal zij, net als 
de meeste mensen op de lijst, weinig kennis hebben gehad. Ze had zich 
nooit verdiept in de relatie tussen deze twee Joodse bevolkingsgroepen, 
ook omdat ze zichzelf niet eens Joods voelde. Ze accepteerde haar naam 
op de lijst simpelweg omdat advocaat Kotting, met wie ze zo goed be-
vriend was, haar dat aanraadde. Ze volgde al zijn aanwijzingen op, ook 
omdat Kottings goede collega Nijgh er ten tijde van de eerste deporta-
tieoproepen voor had gezorgd dat zij niet naar Westerbork hoefde.
 Klaarblijkelijk heeft Nino Kotting Elsa nooit aangeraden om onder te 
duiken. Zelf vertelde ze in een naoorlogs interview dat kennissen haar 
wel degelijk een schuilplaats hadden aangeboden, maar dat ze hen geen 
risico had willen laten lopen. Dat zal zeker zo zijn geweest, maar als 
Kotting haar het grote risico van de zeer onzekere Portugezenlijst dui-
delijk had gemaakt, had ze waarschijnlijk anders gekozen. Blijkbaar ver-
trouwde Kotting zelf tot aan het platzen van de lijst op een – weliswaar 
zwaarbevochten – succes van de Aktie Portugesia.
 Er is een aantal redenen voor het geloof van Kotting – en met hem 
andere betrokken advocaten als Nijgh en Van Proosdij – in het succes 
van de Aktie. Allereerst deed de Aktie in principe hetzelfde als de fa-
milies Teixeira de Mattos en Mendes de Leon in de zomer van 1941 met 
succes hadden gedaan, namelijk aantonen dat de Portugese Joden gene-
tisch niet tot het Joodse ‘ras’ behoorden. De Duitsers – in het bijzonder 
Hans Calmeyer – waren ontvankelijk geweest voor hun sterke argumen-
ten, die gestoeld waren op voor de nazi’s herkenbare rassentheorieën. 
Ze hadden de status van de betreffende families gewijzigd. Met andere 
woorden, er was een precedent.
 Ook de veelheid aan argumenten deed ertoe. Het raciale argument 
was natuurlijk het belangrijkst, omdat de rassenleer van de Duitsers 
hier direct op was gebaseerd. Maar dat was niet het enige ijzer in het 
vuur: ook minutieus verwoorde historische, culturele, politieke, psycho-
logische en zelfs linguïstische argumenten speelden mee – het ene ster-
ker dan het andere.



482

 Een andere troef was dat een veelheid van vooraanstaande, niet-
Joodse wetenschappers al deze argumenten uitwerkte. Professor Ari-
ens Kappers was een internationale academische grootheid, professor 
Van Bemmelen een oude, maar gerespecteerde hoogleraar, die boven-
dien connecties had in Duitse kringen. Jongere wetenschappers als Arie 
de Froe en Louise Kaiser stonden goed aangeschreven binnen de disci-
plines waarin ze werkzaam waren. Bovendien waren met hoogleraren 
als Rengers Hora Siccama en Hessing ook deutschfreundliche weten-
schappers binnenboord gehaald.
 Van deze wetenschappers legde met name Arie de Froe een enorme 
grondigheid en daadkracht aan den dag. Hij moet maandenlang onaf-
gebroken hebben gewerkt om zijn antropologische onderzoek naar het 
‘ras’ van de Portugese Joden op tijd af te krijgen. Voor hem was de Aktie 
Portugesia allerminst een pure reddingsoperatie, waarbij alle middelen 
geoorloofd waren om een bevolkingsgroep te redden. De Froe hecht-
te wel degelijk waarde aan het wetenschappelijke belang van het onder-
zoek, en hij geloofde in de uitkomsten ervan – niet voor niets bleef hij na 
de oorlog herhalen dat de Portugese Joden in Nederland niet tot hetzelf-
de ras behoorden als de Hoogduitse Joden.
 Arie de Froe was niet de enige die geloofde in de hoofdargumenten 
van de Aktie. Leden van de tot het christendom bekeerde familie Teixei-
ra de Mattos gebruikten elementen van de Sefardische superioriteits-
mythe al vóór de oorlog, om aan te tonen dat zij in werkelijkheid van 
(oud)christelijke afkomst waren. En vier jaar na de oorlog schreef een 
neefje van Simcha en Loe, Paul Lopes Cardozo, wiens ouders al voor 
zijn geboorte waren bekeerd tot het christendom, een brief naar een 
mede-Portugees over zijn beweegredenen om in februari 1941 een aan-
tal van nul Joodse grootouders aan te geven:

In de oorlog heb ik de consequentie getrokken van mijn goeddeels oud-
christen of althans zuiver Spaansch- en Portugeesche origine, wat niet 
uitsluit dat ik ongeveer 1/4 tot 1/8 Joodsch bloed erken – ècht Joodsch 
bloed van het diepzinnige volk, met zijn sterk Egyptische bijmenging, 
het volk dat de Bijbel schreef – dus niet het Aschkenazybloed der Duit-
sche-Poolsche lieden met Joodsch geloof.707



483

Deze Paul Cardozo keek neer op de Asjkenaziem, op eenzelfde manier 
als enkele families uit de elite van de Portugees-Joodse gemeente dat van 
oudsher deden. Natuurlijk, in de negentiende en de eerste helft van de 
twintigste eeuw waren de grenzen tussen beide groepen vervaagd, en 
‘gemengde’ huwelijken waren meer regel dan uitzondering, maar bij 
sommigen waren er elementen van morele superioriteit blijven bestaan. 
Vandaar ook dat Nochem de Beneditty zich er niet van kon weerhouden 
om in zijn traktaten voor de Aktie Portugesia enkele negatieve passages 
over de Asjkenaziem op te nemen.
 Er zijn aanwijzingen dat ook Eli d’Oliveira tot op zekere hoogte ge-
loofde in de grondslagen van de Aktie. Hij was niet geheel gespeend van 
een zekere trots op zijn Portugese achtergrond, die gepaard ging met 
enig dedain voor de Asjkenaziem. In zijn vooroorlogse recensie van 
Aron Laguna had hij al ‘minderwaardige Asjkenaziem’ tegenover ‘adel-
lijke Sefardiem’ geplaatst, en tijdens de oorlog zinspeelde hij hier even-
eens op in een op zichzelf nobele poging iets te kunnen betekenen voor 
de Portugese weduwe Sara Vaz Dias-Colaço Osorio.
 Dit oprechte geloof in de juistheid van de grondslagen van de gefor-
muleerde theorieën, gecombineerd met de grondige medewerking van 
advocaten en wetenschappers, moet Eli de overtuiging hebben gegeven 
dat de Aktie Portugesia uiteindelijk tot definitieve vrijstelling van de-
portatie zou leiden voor ‘zuivere’ Portugezen. Helaas had hij niet in de 
gaten hoezeer de rationeel vormgegeven, antisemitische ideologie van 
de nazi’s in feite door irrationaliteit werd beheerst. In januari 1945 ver-
trouwde Adolf Hitler zijn secretaris Martin Bormann toe dat de Joden 
geen ras waren ‘vanuit genetisch oogpunt’, maar ‘een spiritueel ras’.708 
Ook de nazi-inspecteurs van de ‘stamboekveemonstering’ op 23 febru-
ari 1944 in Westerbork waren overtuigd van de minderwaardigheid van 
de groep mensen die zich eeuwenlang als (Portugese) Joden hadden ge-
afficheerd, met een eigen synagoge, eigen rituelen en een eigen taal.
 Achteraf bezien hadden Eli en Loe natuurlijk beter kunnen onder-
duiken. Dat gold ook voor Simcha en Elsa, al wisten zij de Holocaust te 
overleven. Voor Simcha gold dat ze op een cruciaal moment ouder dan 
65 was, en dus niet direct in aanmerking kwam voor de herfsttranspor-
ten uit Theresienstadt. Dat ze vervolgens naar Zwitserland kon ontko-
men, had ze enerzijds te danken aan haar eigen intuïtie, anderzijds aan 
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een collaborerende Zwitserse ex-president die iets goed te maken had. 
Dat Elsa de oorlog overleefde had uiteindelijk slechts te maken met haar 
toevallige vriendschap met Nino Kotting. Die was zo op haar en op zijn 
buurjongen gesteld dat hij bereid was extra grote risico’s te nemen. Hij 
had er persoonlijk voor gezorgd dat de ‘witte wolk’ boven Elsa’s hoofd 
niet overwaaide.
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6  Verwerken en doorgeven, 1945-2014

De ambivalentie van Henri Colaço Osorio

‘Ach, Juden sind doch auch Menschen.’ Op die reactie had Henri Cola-
ço Osorio niet gerekend toen hij zijn naam vertelde aan de Duitse me-
vrouw in wier huis hij al twee dagen een kamer huurde. Ze was een oor-
logsweduwe: haar man was ss’er geweest, gesneuveld aan het front. In 
de kamer van Henri stond een portret van hem, evenals een afzichte-
lijke bruine kast vol trofeeën die hij voor de oorlog met kegelen had ge-
wonnen. Het was geen vervelende ochtend geweest. De mevrouw had 
er lustig op los gekeuveld, ondertussen Henri’s ontbijt klaarmakend – 
een grote kop koffie, een eitje, enkele sneetjes brood en een worstje. Ze 
babbelde over van alles, zonder dat ze veel gespreksstof terugverlang-
de. Henri werd, kortom, prima verzorgd; het was een hartelijk mens. Ze 
was alleen al enkele keren zijn achternaam vergeten. ‘Colaço Osorio,’ 
hielp Henri haar telkens. En de laatste keer had hij eraan toegevoegd dat 
dat een Portugees-Joodse naam was.
 Dit was, in het kort, het uitgangspunt van een verhaal dat in 1961 in 
het jaarboek van de Nederlandse Zionistische Studenten Organisatie 
(nzso) verscheen. In het vervolg vroeg de auteur – alias Henri – zich 
af wat te doen bij het horen van zo’n domme opmerking, gemaakt door 
een naïeve vrouw die in principe het beste met hem voorhad.
 De verschillende mogelijkheden schoten pijlsnel door Henri’s hoofd. 
Hij kon met de vuist op tafel slaan, en deze mevrouw eens goed de waar-
heid vertellen. Dat ze in wezen een antisemitische opmerking had ge-
maakt, en dat ze, bijna vijftien jaar na het einde van de oorlog, toch be-
ter zou moeten weten. Een dergelijke opmerking zou ongetwijfeld hun 
beider ochtend bederven. Henri kon de opmerking ook toejuichen met 
een vleugje sarcasme; als vrouw van een ss’er zou ze vijftien jaar terug 
waarschijnlijk niet zo gunstig over Joden gesproken hebben – ze had 
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vorderingen gemaakt. Henri overwoog beide opties, maar hij deed iets 
anders. Beter gezegd: Henri deed niets.

Je zit achter de keukentafel, met Brot und Würstchen voor je, en een do-
de ss’er in je slaapkamer en je houdt je mond. Ja, het is nu natuurlijk te 
laat geworden om nog te spreken. Het moment is voorbij. Maar bereid 
je dan wel voor op de volgende keer, want die komt zeker. Speel padvin-
der: be prepared. Over het anti-semitisme weet je genoeg: hoe het werkt, 
waar het vandaan komt, waarmee het in verband staat. Ook weet je, dat 
je ertegen bent. Dat zijn voor jou geen onzekerheden meer. Je hield je 
mond, toch niet om de story helemaal uit te horen, om door verraderlijk 
gebrek aan tegenspraak de vrouw in de gelegenheid te stellen zich volko-
men bloot te geven. Uit lafheid, uit fatalisme om je te degageren, uit ge-
voel voor betrekkelijkheid? Zijn hier elkaar opheffende krachten aan het 
werk? Het is de moeite waard je dat af te vragen.1

Waarom deed Henri niets? Hij wás immers Joods – het had er tenminste 
alle schijn van. Zijn familie van vaderskant was in de zeventiende eeuw 
vanuit Portugal naar Amsterdam geëmigreerd en had ‘drie eeuwen in-
teelt beoefend’; niet voor niets hadden de ouders van zijn grootvader de-
zelfde naam, en was zijn grootvader zelf met twee zussen uit een ander 
Portugees-Joods gezin getrouwd. Ze waren naar Oost-Europese kam-
pen gedeporteerd. Dat lot was Henri’s vader – een fotograaf – bespaard 
gebleven, want zijn Duitse vrouw had, slim genoeg, het bestaan van een 
Joodse ouder weten te verdonkeremanen. Henri’s vader had weliswaar 
een ster gedragen en als dwangarbeider op Schiphol en in Noord-Hol-
land moeten werken, hij had als gemengd gehuwde de oorlog overleefd.
 Maar Henri voelde zich niet Joods. Hij had geen banden met de Jood-
se religie – met geen enkele religie, trouwens – en Joodse tradities waren 
thuis nooit in ere gehouden. De enige Joodsheid die hij kende was een 
vorm van ‘situationele joodsheid’, die hem door zijn omgeving werd op-
gelegd.2 Op het gymnasium, waar hij na de oorlog naartoe ging, kreeg 
uitgerekend híj de rol van Shylock bij de opvoering van De koopman van 
Venetië. Dat was tot daar aan toe, maar hij vertikte het om tot de groep 
van Joden te behoren. Sterker: hij vertikte hem om tot welke groep dan 
ook te behoren. ‘Autisme, narcisme en tegendraadsheid’ vormden de 
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hoofdbestanddelen van zijn naar binnen gekeerde karakter als jonge stu-
dent.3 Hij maakte weinig vrienden, wel veel vijanden. Dat was een beetje 
veranderd in de loop van zijn studie. Gaandeweg richtte hij zijn agressie 
niet meer op zichzelf, maar op mensen die onrecht veroorzaakten. Hij 
raakte ‘intolerant voor intolerantie’, en dus vanzelfsprekend ook into-
lerant voor antisemitisme.4 Als Joden als zondebok fungeerden, voelde 
hij zich genoodzaakt om in het geweer te komen. Aan de andere kant: hij 
moest erkennen dat hij niet zo zou reageren als hij zélf op een dergelijke 
manier zou worden aangevallen. Dat hij niets deed tegenover de Duitse 
mevrouw sprak boekdelen.
 Nu hij erover nadacht, begreep hij wel waarom hij niets deed. Eigen-
lijk vond hij antisemitisme weinig boeiend. Je kon antisemieten door-
gaans toch niet overtuigen van hun ongelijk. En wat maakte het hem uit 
hoe anderen hem zagen en beoordeelden?

Het kan Henri weinig schelen of hij wordt ingelijfd bij de joden wier 
naam hij draagt of bij de niet-joden wier stempel hem ingeprent is. En 
het is misschien wel om deze reden dat hij zich niet verzet tegen de stel-
ling van een vreemde kamerverhuurster dat joden ook mensen zijn. Zijn 
gebrek aan uitgesprokenheid trekt op dit vlak de stinkende uitdrukkelijk-
heid van de [vrouw van de] kegelkampioen toch nog recht.5

Op deze manier beëindigde de 28-jarige rechten- en psychologiestu-
dent Ulli d’Oliveira zijn verhaal over Henri Colaço Osorio in het jaar-
boek van 1961 van de nzso. Hij was door zijn oud-klasgenote, de zio-
nistische geschiedenisstudente Lea Dasberg, gevraagd om een stukje te 
schrijven. Die opdracht had Ulli de gelegenheid gegeven zijn persoonlij-
ke verhouding tot het Jodendom en de oorlogsgeschiedenis van zijn fa-
milie te overdenken, te laten kristalliseren en er in een sterk autobiogra-
fisch verhaal op papier rekenschap van te geven – want het was Ulli zelf 
geweest die tijdens een bezoek aan de Frankfurter Buchmesse de op-
merking van de ss-weduwe aan het ontbijt te horen had gekregen.6 Als 
er al sprake was geweest van een verwerkingsproces of een zoektocht 
naar identiteit, dan was die nu ten einde. Dacht hij.
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Een nieuw begin

Toen Ulli zijn verhaal voor het jaarboek schreef, was hij een volwassen 
man. Hij was druk bezig zich te manifesteren: als schrijver, maar ook 
als volleyballer en als beginnend jurist. De wereld lag aan zijn voeten. 
De toekomst zag er sowieso in het algemeen zonnig uit in Nederland: er 
was hard gewerkt aan de wederopbouw van het land, sociale regelingen 
kregen vorm, het onderwijs werd uitgebreid, internationale bondge-
nootschappen gaven een impuls aan de handel, en onder Groningse ak-
kers werd aan het einde van de jaren vijftig een enorme gasbel gevonden 
– economische voorspoed zou de komende decennia verzekerd zijn.7

 Hoe anders was de situatie zestien jaar terug, vlak na het einde van de 
bezetting. Mensen waren blij verlost te zijn van de Duitse tirannie, maar 
die vreugde was maar van betrekkelijk korte duur geweest. Het land lag 
in puin, de economische schade was enorm. Voor de weinige Joden die 
uit de kampen waren teruggekeerd was het extra zwaar om hun leven 
weer op de rails te krijgen. Ze werden vaak koel en zonder enige em-
pathie ontvangen (‘Wees maar blij dat je niet hìer was, wat hebben wij 
een honger geleden!’8), hun bezittingen waren ingepikt. Zeker, er zou 
rechtsherstel komen, dat was nog tijdens de oorlog door de regering in 
ballingschap besloten, maar het was nog niet duidelijk hoe dat rechts-
herstel precies zou worden vormgegeven. Wel was duidelijk dat de rege-
ring voor Joden geen uitzonderingspositie zou creëren; die zou de kloof 
tussen Joden en niet-Joden alleen maar dieper maken. Binnen het ka-
der van de wederopbouw genoten de problemen van de Joden geen hoge 
prioriteit.9

 Met zaken als roof en ontrechting hadden alle teruggekeerde Neder-
landse Joden te maken – en dus ook Elsa d’Oliveira. Na terugkomst uit 
Westerbork kon ze niet meer terecht in haar ouderlijk huis in de De Lai-
ressestraat 121; er woonden nu andere mensen. En Elsa’s spullen die nog 
op haar kamer hadden gestaan, die waren weg. Ze miste bijvoorbeeld 
een jurk die haar vaste naaister voor de oorlog speciaal voor haar had ge-
maakt, totdat ze op straat een vrouw erin zag lopen. Hoewel het niet in 
de lijn van haar karakter lag, deed Elsa niets. ‘Wat kon je doen?’ zei ze er 
later over.10 Veel ‘bewariërs’ gaven de Joodse goederen die ze in de oor-
log tot zich hadden genomen nooit meer terug.11 Elsa stond machteloos.
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 Maar de dingen die ze wél kon doen, deed ze. Zo schreef Elsa in de 
loop van 1945 een aantal brieven naar instanties waarvoor haar vader 
als stenograaf had gewerkt: gemeenteraden, Provinciale Staten, de Ka-
mer van Koophandel. Omdat de Duitse wetgever in 1941 Joden had ver-
boden om voor niet-Joodse werkgevers te werken, waren de inkomsten 
van Eli destijds opgedroogd. Elsa stelde de verschillende opdracht-
gevers van haar overleden vader per brief een logische vraag: zou het 
niet billijk zijn om Eli’s gederfde inkomsten alsnog te verstrekken aan 
zijn nabestaanden? Ze ontving uiteenlopende antwoorden. De Kamer 
van Koophandel antwoordde bijvoorbeeld kortaf dat Eli vanaf novem-
ber 1941 al gedurende zes maanden een uitkering had gehad. ‘In ver-
band hiermede is het ons niet mogelijk tot verdere uitkeeringen over te 
gaan.’12 Andere instanties reageerden met meer empathie. De griffier 
van de Staten van Limburg had Eli na zijn uitdiensttreding een uitke-
ring van één jaar verstrekt, maar hij besloot nu ‘op gronden van billijk-
heid’ om die uitkering met bijna twee jaar te verlengen, tot aan het mo-
ment van zijn overlijden. Het ging om een bedrag van 1100 gulden. Elsa 
kreeg haar vader er natuurlijk niet mee terug, maar de brief en het bijbe-
horende bedrag betekenden wel een steun in de rug; ze zal zich gesterkt 
hebben gevoeld door de woorden van de griffier, die beschreef dat er 
‘een zeekere vriendschap’ tussen hem en Eli was ontstaan, en dat Elsa’s 
vader altijd in zijn herinnering zou blijven bestaan als ‘een goed en op-
recht mensch’.13 Bovendien kon ze met het bedrag een maandelijkse uit-
kering bekostigen voor haar moeder Simcha, die – na een korte periode 
in huis bij Elsa en Paul – was ingetrokken bij een vriendin aan de Am-
stellaan.14 Die situatie duurde overigens niet lang, want in 1948 zou de 
eerste echtgenote van Eli d’Oliveira op 70-jarige leeftijd overlijden.
 Om weer de beschikking te krijgen over huisraad, kon Elsa terecht 
bij het Nederlands Beheersinstituut, de instelling die was belast met het 
opsporen en beheren van vermogens van landverraders, bezetters en tij-
dens de oorlog verdwenen personen (veelal gedeporteerde of onderge-
doken Joden). Op 30 januari 1946 huurde Elsa twee stoelen, een tafel-
tje en een kast zonder deuren – alle afkomstig uit de post ‘oorlogsbuit’ 
– voor een totaalbedrag van 19 gulden. Algauw kwam daar nog een lan-
ge lijst met keukengerei bij, evenals een porseleinen servies ter waarde 
van 200 gulden. Er werd een overeenkomst van koop met het recht van 
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wederkoop opgemaakt, wat betekende dat Elsa en haar gezin uitermate 
zuinig op de spullen moesten zijn; Elsa’s dochter Suzanne (geboren in 
1949) herinnert zich dat ze het porseleinen servies om die reden nooit 
hebben gebruikt.15

 Als bewindvoerster van de nalatenschap van haar vader ging Elsa, 
net als alle andere overlevende oorlogsslachtoffers, door de bureaucra-
tische molen van restitutie en rechtsherstel in naoorlogs Nederland, dat 
vanaf 1948 geleid werd door Eli’s oude boezemvriend Willem Drees als 
premier. Een dikke klapper met brieven van instellingen als de Schade-
Enquête Commissie, de Maatschappij tot Financiering van het Natio-
naal Herstel en het al genoemde Nederlands Beheersinstituut herinnert 
aan Elsa’s ruim acht jaar durende strijd voor enige financiële genoeg-
doening van de geleden materiële schade uit oorlogstijd. Voortdurend 
moest ze haar aanvragen en bezwaarschriften tot in de kleinste details 
onderbouwen. Om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor restitutie 
van de omvangrijke bibliotheek van haar vader, was het niet voldoen-
de om een schatting van het aantal boeken te geven; Elsa ontving een 
brief van enquêteur C. de Dood16 – zijn echte naam – van de Schade-
Enquête Commissie, waarin de ambtenaar haar er met klem op wees 
dat het noodzakelijk was dat zij haar claim specificeerde.17 De aanwij-
zing resulteerde in een uitgebreide, door Elsa opgestelde lijst van ruim 
vierhonderd boeken die tot Eli’s bibliotheek zouden kunnen hebben be-
hoord: alle romans van de schrijvers die hij in het begin van zijn carri-
ère had geïnterviewd, een lange lijst boeken van en over Goethe, en alle 
werken van Wassermann en verwante auteurs. Eli’s voormalige hoogle-
raren Pos en Gallas toonden zich bereid om de boekenlijst te onderteke-
nen, waarmee zij verklaarden dat deze ‘voor zover zij zich herinneren, 
de namen bevat van die boeken die zeker in vaders bibliotheek aanwe-
zig konden zijn’.18 Hoewel Elsa inschatte dat de lijst ondanks zijn uitge-
breidheid maar een derde van alle boeken bevatte, stuurde ze hem toch 
naar enquêteur De Dood. Van de Schade-Enquête Commissie zou Elsa 
uiteindelijk 669,70 gulden ontvangen – omgerekend naar hedendaagse 
prijzen ongeveer 2400 euro –, een bedrag dat ze moest verdelen tussen 
haar broer, familieleden van Eli’s tweede echtgenote Louise Lopes Car-
dozo en haarzelf.19

 De problematiek die kampoverlevenden en de nabestaanden van oor-
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logsslachtoffers ondervonden bij het langdurige proces van rechtsher-
stel, is door historicus Isaac Lipschits in een emotioneel getoonzet be-
toog eens ‘de kleine sjoa’ genoemd.20 Het is een provocerende en ook 
pathetische term; de administratieve mallemolen waarin de Nederland-
se naoorlogse Joden terechtkwamen, staat in geen verhouding tot de 
verschrikkingen van de nazivernietigingskampen. Maar het staat bui-
ten kijf dat het vertragende en bureaucratische systeem van rechtsher-
stel veel Joden als Elsa Pereira-d’Oliveira tot wanhoop moet hebben ge-
dreven.
 Ook op andere vlakken verliep het maken van een nieuwe start moei-
zaam. Elsa, inmiddels bijna 32 jaar en voorzien van een schat aan erva-
ring in het doktersvak, moest er niet aan denken om na de geboorte van 
Nino op te houden met werken. Ze besloot te proberen een eigen huis-
artsenpraktijk op te zetten. De vraag was alleen waar ze dat zou moeten 
doen; hun woninkje op tweehoog in de Govert Flinckstraat was geen 
optie, en ze had geen geld om een praktijk over te nemen. Het leek er 
even op dat Paul en Elsa voor lange tijd een geschikt huis aan het Olym-
piaplein zouden kunnen huren, maar de eigenaar weigerde hen na een 
korte periode als huurders omdat ze niet solvent genoeg waren. Daar 
had hij gelijk in: hoewel Paul was teruggekeerd naar zijn baan op de 
beurs waren ze niet solvent. Maar ze hadden wel nog een troef in han-
den. Paul had namelijk voor de oorlog tegen een lage prijs een huis in 
Bussum gekocht. Toen de oorlog was begonnen, had hij het wegens 
geldgebrek verhuurd aan Duitsers en was hij zelf bij zijn ouders in de 
Deurloostraat gaan wonen. Vervolgens was het huis als ‘Joods onroe-
rend goed’ aangemerkt en in beheer gekomen van een Duitse instan-
tie, de Niederländische Grundstückverwaltung.21 Na de oorlog kon Paul 
niet automatisch terug in zijn huis; er woonden andere mensen in. Ge-
lukkig waren deze nieuwe bewoners, in de woorden van Elsa, ‘goede 
mensen’, die ontvankelijk waren voor de argumenten van Paul, de recht-
matige eigenaar.22 Volgens een naoorlogs interview van Elsa belde Paul 
de nieuwe bewoners op om zijn verhaal te doen en hun te vragen om 
te zien naar een ander huis. Dat deden ze. Het was een opstelling die 
niet zonder meer gebruikelijk was, want in veel gevallen moesten Jood-
se overlevenden veel meer moeite doen om hun eigen huis terug te krij-
gen.23 De gunstige wending had tot gevolg dat Elsa, Paul en hun zoontje 
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Nino in het begin van 1946 hun intrek konden nemen in een mooi, ruim 
huis aan de Jacob Obrechtlaan in Bussum. Ze noemden het, toepasse-
lijk, ‘De witte wolk’.
 Vanuit dit huis was het in principe goed mogelijk om een huisartsen-
praktijk op te zetten – maar dan had ze daar wel toestemming voor no-
dig van de wethouder, en die was helemaal niet genegen om toestem-
ming te verlenen. De inmiddels weer zwangere Elsa bracht een bezoek 
aan de wethouder – hij woonde vlakbij – om haar plannen toe te lichten, 
maar hij weigerde om zijn goedkeuring te geven; er waren al meer dan 
genoeg huisartsen in Bussum. ‘Ik was er zo ellendig aan toe...’ vertelde 
Elsa later.

Zó’n verdriet had ik ervan, dat iemand zo tegen je sprak – ik deed in mijn 
broek van de narigheid. Op zijn stoel... kletsnat. En ik begon te huilen. 
Toen zat hij daar met dat gekke mens met een dikke buik, die een plas 
deed op zijn stoel. Hij wist zich geen raad met me. Ten slotte zei hij: ‘Nou, 
neem het dan maar!’ Toen ben ik met die kletsnatte broek naar het stati-
on gelopen. Ik kon me vestigen.24

De wethouder was niet de enige die Elsa niet enthousiast onthaalde: ook 
de meeste collega-huisartsen van Bussum stonden afwijzend tegenover 
de komst van nieuwe concurrentie. In een speciale vergadering was er 
slechts één huisarts die het voor Elsa opnam; een andere arts – zelf ge-
trouwd met een Joodse vrouw – stemde ook voor haar komst. De rest 
was bang dat Elsa te veel patiënten van hen zou overnemen en stemde 
tegen. Misschien was er ook sprake van antisemitisme, want dit feno-
meen was met de bevrijding van Nederland allerminst verdwenen.25 Net 
als in de oorlog moet Elsa het gevoel hebben gekregen dat ze er niet bij 
hoorde en niet gewenst was. Maar ook dit keer liet ze zich niet uit het 
veld slaan: ze besloot zich vrij te vestigen, zonder enig samenwerkings-
verband met de andere huisartsen in de regio.26

 Bij het opzetten van haar praktijk kreeg Elsa hulp van Medisch Con-
tact, de in de oorlog als verzetsorganisatie ontstane artsenvereniging. 
Een renteloze lening van 500 gulden gaf Elsa de financiële ruimte om 
de hoogstnodige medische instrumenten en handboeken aan te schaf-
fen.27 Maar dat betekende niet dat ze meteen een volwaardige praktijk 
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kon inrichten: geld voor een vloerkleed om de nog niet gebeitste planken 
te bedekken was er bijvoorbeeld niet. En veel patiënten kreeg ze in het 
begin natuurlijk ook niet; ze zat uren achter haar oude bureautje, dat ze 
van het Nederlands Beheersinstituut had overgenomen, te wachten op 
werk.28

 De eerste patiënten die ze kreeg waren voornamelijk van Joodse af-
komst, mensen die zonder uitzondering geschonden uit de oorlog wa-
ren gekomen. Zo was er de familie Birnbaum: voor de oorlog gevlucht 
uit Polen en Oostenrijk, tijdens de oorlog de kampen van Westerbork en 
Bergen-Belsen overleefd, en na de bevrijding als stateloze Joden uitein-
delijk in Bussum terechtgekomen. Daar zetten de Birnbaums in de zo-
geheten villa ‘Insulinde’ een weeshuis op voor Joodse kinderen.29 Elsa, 
de enige Joodse arts in de omgeving, was dus de aangewezen persoon 
om over de gezondheid van de veelal verzwakte kinderen te waken.30 
Het leidde ertoe dat haar voeling met het Jodendom, die in de oorlog 
door externe krachten een impuls had gekregen, niet verloren ging en 
juist sterker werd.
 In de loop van 1946 namen Elsa en Paul een beslissing die deze her-
nieuwde binding met de Joodse achtergrond goed illustreert: ze beslo-
ten hun tweede zoon Rob, geboren op 24 mei 1946, te laten besnijden. 
In een lange passage in het dagboekje voor en over haar kinderen, waar-
in ze normaal gesproken alleen schreef over wissewasjes, beargumen-
teerde ze het besluit – want Elsa en Paul waren niet over één nacht ijs ge-
gaan:

Waarom? In hoofdzaak geloof ik daarom, omdat we onze kinderen wil-
len laten weten dat ze, evenals hun ouders, Joden zijn, met alle conse-
quenties van dien. Dat er niet later een tijd zal zijn, dat jullie door ande-
ren erop gewezen zult worden (en meest op onaangename manier) dat je 
Jood bent en je daarom zult geneeren. [...] Later zullen jullie misschien 
(we hopen vurig van niet) ook menschen, zg. christelijk vaak, ontmoeten, 
die jullie uitstooten of negeeren alleen omdat je Jood bent. En stel je voor 
dat je het niet eens zou weten, dan was het vruchtelooze gevoel van on-
rechtvaardig beoordeeld te worden nòg veel grooter. Nu ben je tenmin-
ste eenigszins gewapend.31
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Vanwege de geringe (in het geval van Paul) of zelfs ontbrekende (in het 
geval van Elsa) vooroorlogse binding met de (Portugees-)Joodse bevol-
kingsgroep, was de keuze voor besnijdenis opmerkelijk. Het is zeer de 
vraag of ze ook zo zouden hebben gehandeld als er tussen 1940 en 1945 
geen antisemitisch regime in Nederland aan de macht was geweest. Ze 
hadden aan den lijve ondervonden hoe het was om alleen op basis van 
afkomst uitgesloten en vervolgd te worden, en ze hielden er rekening 
mee dat dit in de toekomst misschien weer zou kunnen gebeuren. Door 
de besnijdenis van hun zoontje wilden Elsa en Paul hem meegeven dat 
het ook mogelijk was om trots te zijn op de Joodse afkomst. Ze hadden 
in feite dus een dubbele boodschap: dat het niet alleen mogelijk was om 
uitgesloten te worden, maar ook – als hun zoon daar tenminste later 
voor zou kiezen – om juist volledig tot een groep te behoren.
 Elsa en Paul voerden hun redenering niet zover door dat ze besloten 
om nu eveneens de inmiddels twee jaar oude, in de oorlog geboren Nino 
te laten besnijden; dat zou een te grote psychische schok voor hem te-
weegbrengen. Hun beslissing leidde dus tot een bepaalde ongelijkheid 
tussen de zoons, en daar waren de ouders zich terdege van bewust:

Lieve jongens, als jullie later één van beiden niet mee eens zou zijn dat dit 
wél of niet gebeurd is, weet dan dat Pappie en Mammie er niet lichtvaar-
dig over geoordeeld hebben, maar een paar weken geworsteld met deze 
moeilijkheid en eindelijk, ook met het oog op alles wat er in die vreeselij-
ke jaren die achter ons liggen gebeurd is, meenden er toe te moeten over-
gaan. We hopen dat niemand van ons deze stap later zal berouwen.32

Het was misschien te verwachten geweest dat Elsa en Paul na een der-
gelijke stap ook op andere manieren hun binding met het Jodendom 
zouden uiten, bijvoorbeeld door aansluiting bij een Joodse gemeen-
te, synagogebezoek, of invoering van Joodse tradities. Maar dat deden 
ze slechts in beperkte mate. Op latere leeftijd sloot Elsa zich aan bij de 
Bussumse afdeling van de Women’s International Zionist Organization 
(wizo) en het Genootschap Nederland-Israël – lidmaatschappen die 
haar verbondenheid met Israël illustreren. Daar bleef het bij. De in 1949 
geboren Suzanne Rodrigues Pereira, het derde kind van Elsa en Paul, 
herinnert zich dan ook weinig van Joodse gebruiken in haar jeugd. ‘Heel 
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af en toe kreeg ik van mijn moeder een appeltje met honing,’ vertelt ze, 
‘maar ik had geen idee waarom.’33

 De Joodse achtergrond speelde in het dagelijks leven dus vrijwel geen 
rol, maar kon zich op sommige momenten toch opeens laten gelden. De 
kinderen kregen bijvoorbeeld op school wel eens te horen dat ze Joods 
waren: Suzanne herinnert zich dat ze op de lagere school uit de klas was 
gestuurd toen ze de draak stak met een leraar die een verhaal over de 
oorlog vertelde; juist zij had volgens hem beter moeten weten.34 Ook kre-
gen ze af en toe de vraag of ze familie waren van Salomon Rodrigues Pe-
reira, de docent klassieke talen op het Hilversumse gymnasium die na 
de oorlog opperrabbijn van de gedecimeerde pig was geworden; ze ant-
woordden dan dat ze inderdaad ergens familie waren, maar dat ze niet 
wisten hoe verbinding met deze ‘vrome’ Rodrigues Pereira-tak precies 
in elkaar zat.35

 Thuis gingen de gesprekken vooral over de praktijk van Elsa, die na 
een moeilijk begin een uitgebreid en vast patiëntenbestand had opge-
bouwd. Ze ontwikkelde zich snel tot een prominente figuur in Bussum 
– en daarbuiten, want vanaf halverwege de jaren vijftig ging ze popu-
lairwetenschappelijke boeken publiceren over medische onderwerpen, 
vaak geschreven vanuit vrouwelijk perspectief: titels als Hygiëne voor de 
vrouw (1956), Kenteringsjaren van de vrouw (1959), Onze kleuters (1962) 
en Wij verwachten ons kindje (1964) kregen een groot lezerspubliek en 
werden vaak herdrukt.36 Bovendien was Elsa vaak op de radio te horen 
als deskundige over medische onderwerpen, en ze zat in talrijke bestu-
ren – zo was ze oprichter en voorzitter van Penaescula, een stichting 
voor schrijvende artsen.
 Elsa werd dus opgeslokt door haar carrière; de oorlog raakte enigs-
zins op de achtergrond – net zoals in het publieke domein de oorlog uit 
het centrum van de belangstelling verdween. Na de uitgebreide bericht-
geving over de berechting van oorlogsmisdadigers en een stroom aan 
publicaties, monumenten en herdenkingen, was de belangstelling voor 
de Tweede Wereldoorlog in de jaren vijftig weggeëbd.37 Mensen wilden 
de bezettingstijd ‘vergeten’. Oorlogsgetroffenen probeerden hun leven, 
zo goed en zo kwaad als het ging, weer op te pakken, alsof er niets was 
gebeurd.38 Velen van hen verdrongen de traumatische gebeurtenissen 
die ze in die donkere periode hadden meegemaakt.39 Anderen praatten 
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er wel over, maar goten hun verhaal in een narratief met enkele telkens 
terugkerende anekdotes, die vooral hoop – en niet ellende – uitdruk-
ten.40 Ook Elsa was zo iemand: haar kinderen hoorden weinig over de 
beroerde situatie in Westerbork, over de moord op haar vader en stief-
moeder, of over de vernederende ‘stamboekveemonstering’ van de Por-
tugese Joden en de grootschalige Aktie Portugesia die eraan vooraf was 
gegaan. Nee, de kinderen kregen te horen over ‘de witte wolk’, of over 
het ontvangen pakketje in Westerbork met het briefje waarop stond 
‘Wend je tot brenger dezes’. De achterliggende, ingrijpende gebeurte-
nissen bleven voor de kinderen onbekend gebied. Ze vroegen er ook niet 
naar. ‘Dat doe je nu eenmaal niet bij mensen die zoveel hebben meege-
maakt,’ zegt Suzanne, terugkijkend.41 Want dat hun ouders in de oorlog 
veel hadden meegemaakt, daarvan waren de kinderen zich terdege be-
wust.

Het ‘zootje ongeregeld’ op de Kromme Mijdrechtstraat

Vergeleken met het keurige Bussumse huishouden van Elsa en Paul was 
het gezin van Jaap en Gerda d’Oliveira-Leo in de Amsterdamse Rivie-
renbuurt een zootje ongeregeld. Met verjaardagen kwam Elsa wel eens 
langs – ze onderhield immers een goede band met haar broer –, maar 
dan keek ze de wanordelijke taferelen enigszins hoofdschuddend aan. 
Na de oorlog waren er nog twee kinderen geboren – Tjomme (1946) 
en Andrea (1948) –, waardoor de teller op vijf was komen te staan. Dat 
was veel, zeker gezien de weinige ruimte op de kleine huurverdieping in 
de Kromme Mijdrechtstraat. In de eerste drie jaar na de oorlog leefde 
bovendien de moeder van Gerda, Margarethe Leo, ook bij hen in huis; 
aangezien ze na afloop van de oorlog volledig aan de grond zat, heeft 
Jaap haar bij de grens met Duitsland opgehaald en illegaal naar Amster-
dam gesmokkeld – met onuitgesproken goedvinden van de buurt, want 
het was natuurlijk alom bekend dat bij de familie D’Oliveira een illega-
le Duitse vrouw inwoonde.42 Veel genoeglijker dan in Duitsland zal het 
leven voor Margarethe in Amsterdam overigens niet zijn geweest, want 
het was niet zo dat bij de D’Oliveira’s in Amsterdam de financiële si-
tuatie wél rooskleurig was: het bleef sappelen. Gelukkig kreeg Jaap via 
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Willem Sandberg – een goede bekende van hem uit het verzet en inmid-
dels directeur van het Stedelijk Museum – een parttimebaan als foto-
grafiedocent op de Kunstnijverheidsschool, de huidige Gerrit Rietveld 
Academie. Maar het inkomen dat Jaap hiermee verdiende was amper 
genoeg om zijn vrouw, vijf kinderen en schoonmoeder te onderhouden. 
Bovendien had Jaap, naast enkele wisselende buitenechtelijke relaties, 
een ‘vaste’ vriendin: de illustratrice Clara van Mesdag, die net als Jaaps 
grootmoeder aan de Amstellaan woonde.43 Ook zij en haar kinderen – 
Jaap was als een tweede vader voor hen – kregen hun maandelijkse deel. 
Dit werd overigens uitgekeerd door Jaaps tweede zoon Maarten; hij had 
op zijn zestiende het beheer gekregen over de boedel van zijn vader, die 
besefte dat hij niet met geld kon omgaan.44

 Uit Jaaps vele buitenechtelijke relaties blijkt wel dat zijn huwelijk met 
Gerda sinds de bevrijding niet was verbeterd. Nog steeds werden echte-
lijke ruzies zonder enige terughoudendheid uitgevochten. Daarbij kreeg 
met name Gerda het te verduren, want Jaap schrok er niet voor terug 
haar lichamelijk te mishandelen. Dat had hij weliswaar in het begin van 
hun huwelijk ook al gedaan, maar het gebeurde nu frequenter en hefti-
ger. Het is niet ondenkbaar dat zijn oorlogservaringen hiermee te ma-
ken hadden: Jaaps zoon Ulli vermoedt desgevraagd dat Jaap nooit heeft 
kunnen verwerken dat zijn vader was vermoord.45 Jaaps woedeaanval-
len, rusteloosheid en tics kunnen uitingen van deze opgekropte emo-
ties zijn geweest. Dat geldt ook voor zijn slechte gezondheid: Jaaps hart 
functioneerde matig en was mede de oorzaak van zijn relatief vroege 
overlijden in 1978 – hij was slechts 69 jaar oud.
 Hoewel de oorlog onder de oppervlakte wel aanwezig was, speelden 
de ervaringen uit de periode 1940-1945 in het dagelijks leven geen rol 
meer binnen het gezin D’Oliveira. Er werd weinig onderling over ge-
praat, en er was geen enkele band met het Jodendom. Jaap en Gerda zul-
len er bijvoorbeeld niet over hebben gepiekerd om, in navolging van Elsa 
en Paul, hun eerste naoorlogse zoon Tjomme te laten besnijden. ‘Mijn 
vader spotte over alles, en in de eerste plaats over godsdienst,’ zegt Ulli. 
‘Dat gejodel, daar had hij niets mee.’46

 Weinig geld en ruimte dus, maar veel mensen, lawaai, ruzies, emo-
ties – veel drama. Zoals gezegd keek Elsa het hoofdschuddend aan als 
ze weer eens een bezoekje bracht aan het vrijgevochten gezin van haar 
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broer aan de Kromme Mijdrechtstraat. Ze moet het bijvoorbeeld maar 
niks hebben gevonden dat Friederike – de oudste dochter van Jaap en 
Gerda – er in 1954 als 16-jarige een tijdje samenwoonde met haar acht-
tien jaar oudere wiskundeleraar.47 Omgekeerd heerste bij de kinde-
ren D’Oliveira het idee ‘tante Els komt apies kijken’.48 Ze haalden hun 
schouders er vermoedelijk over op. Het oudste kind, Ulli, kon het bo-
vendien goed met zijn tante Els vinden. Hij waardeerde het dat zij, on-
danks haar keurige voorkomen, in bepaalde opzichten juist helemaal 
niet burgerlijk was; van ouderwetse ideeën over de plaats van de vrouw 
in het huishouden moest ze bijvoorbeeld niets hebben. Op haar beurt 
was Elsa gesteld op Ulli. Ze was onder de indruk van zijn onmiskenbare 
intelligentie en herkende ongetwijfeld iets van haar vader in hem.
 Het is frappant om te zien hoe de beroepskeuzen van de vijf kinde-
ren van Jaap en Gerda overeenkomen met die van hun (voor)ouders. 
Maarten d’Oliveira ging op zijn zestiende al in de leer bij zijn vader. Net 
als Jaap – en als zijn betovergrootvader Jacob d’Oliveira – zou hij foto-
graaf worden. Zijn zus Friederike was muzikaal, een eigenschap die ze 
misschien had geërfd van de negentiende-eeuwse dansmeesters, mu-
zikanten en (kermis)artiesten uit de familie. Zelf werd ze zangeres en 
zangdocente. Ze was een echte performer, iemand die niet alleen met 
haar stem, maar ook met haar verschijning veel mannen het hoofd op 
hol bracht.49 De voorgangers van het vierde kind, Tjomme, moeten een 
eeuw eerder worden gezocht. Hij zou bankdirecteur worden en geniet 
tegenwoordig, anno 2015, van een goed pensioen. Hij is, in de woor-
den van zijn oudere broer Ulli, ‘een man of leisure’50 – het is aanlokkelijk 
om een vergelijking te trekken met de rentenierende achttiende-eeuw-
se zakenmannen van handelskantoor Olivier & Gutierres. Andrea, ten 
slotte, het jongste kind van Jaap en Gerda, werd doktersassistente – een 
baan die haar tante aan het begin van haar carrière ook had.

Ulli, kleinzoon van Eli

Bij geen van de kinderen waren de overeenkomsten met een familie-
lid uit een eerdere generatie zó sterk aanwezig als bij Ulli. Net als zijn 
grootvader Eli was hij opgegroeid in een vrij armoedig Amsterdams 
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huishouden, maar kreeg hij wel de kans om naar een goede school te 
gaan: het Vossius Gymnasium in Amsterdam-Zuid. In september 1945, 
op 12-jarige leeftijd, kwam hij in klas 1c terecht. Er zaten veel Joodse kin-
deren in de klas – het Vossius werd indertijd niet voor niets ‘de school 
voor de Joden en de roden’ genoemd. Ze kwamen uit allerlei hoeken 
en gaten: velen hadden ondergedoken gezeten, anderen hadden kamp-
ervaringen.51 Dat gold ook voor de leraren: Ulli’s eerste geschiedenis-
leraar was Jacques Presser, de historicus die als onderduiker de oorlog 
had overleefd, maar zijn vrouw had verloren.52 Twintig jaar later zou hij 
de baanbrekende studie Ondergang publiceren, over de vernietiging van 
het Nederlandse Jodendom.53 Zoals Eli zich in zijn schooltijd volledig 
toelegde op de stenografieclub, zo richtte Ulli zich op het volleybalteam 
van de school. Maar net als zijn grootvader was hij daarbuiten in veel 
andere onderwerpen geïnteresseerd: literatuur, psychologie, filosofie – 
terreinen waarop Eli eveneens actief was geweest. En Ulli schreef zelf 
ook, als redacteur van de schoolkrant. Hij gedroeg zich buitenissig – al-
weer een gelijkenis met de jonge Eli –, maar dat viel niet zo op: op het 
Vossius, met zijn vele leerlingen die kort tevoren nog de meest heftige 
ervaringen hadden meegemaakt, was – in de woorden van Ulli – ‘ieder-
een een beetje getikt’.54

 Anders dan Eli kreeg zijn kleinzoon wél de kans om meteen na zijn 
middelbareschoolperiode naar de universiteit te gaan. Ulli koos, net 
als Eli op latere leeftijd, voor de studie psychologie, die hij combineer-
de met een studie rechten, een vakgebied waarmee in het verleden nog 
geen enkele D’Oliveira vrijwillig in aanraking was gekomen. In de colle-
gebanken was Ulli tot op zekere hoogte een einzelgänger, hij had het ge-
voel dat hij er niet echt bij hoorde. Meer plezier haalde hij uit zijn redac-
tielidmaatschap van het roemruchte studentenblad Propria Cures, dat 
zich in deze periode steeds meer ontwikkelde tot een baldadig opinie-
weekblad, met veel ruimte voor ironie.55 Het redacteurschap bood hem 
de gelegenheid om zich toe te leggen op precies díé activiteiten waarmee 
Eli zijn carrière was begonnen: het schrijven van spitsvondige, vaak po-
lemische (recensie)artikelen en het interviewen van schrijvers.
 Veruit het belangrijkste boek dat in Nederland uitkwam tijdens Ul-
li’s redacteurschap (1957-1959), was De donkere kamer van Damokles 
van W.F. Hermans, een schrijver die in de jaren ervoor nog zeer kritisch 
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door Propria Cures-recensenten was beoordeeld.56 Voor Ulli vormde 
Hermans’ oorlogsroman de aanleiding voor een uitgebreide, positie-
ve recensie – hij noemde het boek een ‘onbetwistbaar meesterwerk’ –, 
waarbij hij opvallend diep op de structuur van de roman inging.57 Ook 
hield hij een interview met de auteur. De uitwerking van dit gesprek, op 
23 februari 1959 gepubliceerd in Propria Cures, bevatte niet de kenmer-
ken van een ‘normaal’ interview. Ulli was duidelijk geïnspireerd door de 
karakteristieke manier waarop zijn grootvader diens gesprekken met 
schrijvers op papier had weergegeven. Ulli gaf uitgebreide sfeerbeschrij-
vingen van het gesprek, waarin hijzelf ook als actor optrad. Tussendoor 
typeerde hij mooi karakteristieke eigenschappen van de schrijver: ‘Hij 
sprak met grote nadrukkelijkheid; elk woord gaf hij een zet achterna.’ 
En: ‘In de gelijkbenige holte van zijn mond flitste nu en dan een gespan-
nen tong van links naar rechts, of ook van rechts naar links.’58 Het ge-
sprek gaf Ulli de gelegenheid om bepaalde hypothesen die hij in zijn re-
censie had opgenomen te toetsen. Hij liet zich daarbij leiden door zijn 
persoonlijke interesses. Zo ging hij diep in op de verschillende literair-
technische aspecten van Hermans’ bestseller: de vorm, thematiek, (dis)- 
continuïteiten – veel meer dan zijn grootvader had gedaan in zijn inter-
views met de Tachtigers; die had vooral gevraagd naar de ideologie en 
maatschappelijke oriëntatie van de auteurs.
 Ulli’s recensie en interview met Hermans maakten indruk. De 32-ja-
rige literatuurcriticus Jaap Oversteegen informeerde bij zijn vaste boek-
handel wie toch de student was die zo opvallend over literatuur schreef. 
De boekhandelaar – een befaamde ‘literaire koppelaar’ – stelde beiden 
aan elkaar voor. Het was het begin van een levenslange vriendschap, die 
voor Ulli belangrijke consequenties kreeg. Oversteegen introduceerde 
zijn nieuwe vriend namelijk in, zoals hij het zelf verwoordde, ‘de literai-
re grote-mensenwereld’.59 Zo kwam Ulli in contact met de flamboyante 
uitgever Geert van Oorschot, die onder andere het nog jonge tijdschrift 
Tirade onder zijn hoede had.60 Kort daarna kreeg Ulli het verzoek van 
Tirade-redactiesecretaris Gerard van het Reve om een interview met de 
dichter Lucebert te houden.
 Het interview voldeed aan de verwachtingen, en was het begin van 
een serie: Pierre Kemp, Harry Mulisch, Richard Minne, Louis Paul 
Boon – al deze Nederlandse en Vlaamse schrijvers werden op karak-
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teristieke manier ondervraagd door Ulli, die inmiddels het redacteur-
schap van Propria Cures had verruild voor dat van Tirade. Het duurde 
niet lang voordat hij Van het Reve opvolgde als redactiesecretaris, waar-
na hij op de zolderverdieping van Van Oorschots huis en uitgeverij op 
Herengracht 613 kwam te wonen.
 Gerard van het Reve was blij met zijn opvolger, zo schreef hij aan de 
(Joodse) journalist Sal Tas:

Over J. d’O het volgende: die is er op mijn aandringen ingehaald. Hij is 
wel pedant, maar niet lui en ziekelijk. Hij heeft zijn redacteurschap van 
Propria Cures opgezegd om zich geheel aan Tirade te kunnen wijden ter-
wijl hij afstudeert. Hij is een eigenwijze Judenbengel, maar, zoals ik zeg, 
iemand die warm loopt, zijn beloften nakomt, iemand waarop je geheel 
rekenen kunt.61

Een pedante, eigenwijze Judenbengel op wie je kon rekenen – er zijn po-
sitievere kwalificaties mogelijk. Toch spreekt er ook waardering uit, en 
als Ulli de brief destijds zou hebben gekend, had hij misschien wel kun-
nen lachen om de term ‘Judenbengel’; die was onschuldig en grappend, 
temeer omdat de brief was geschreven aan een andere Jood. Niettemin 
kreeg Ulli, toen hij de brief ruim vijfentwintig jaar later onder ogen 
kreeg, er ‘een ongemakkelijk gevoel’ bij, al zag hij in dat het niet kwaad 
bedoeld was en dat het ging ‘om een goedmoedige, provocerende Witz 
tussen twee mensen die elkaar redelijk goed kenden’.62

 Ruim twee jaar zou Ulli in Tirade niet alleen interviews, maar ook 
polemische artikelen en poëziebeschouwingen publiceren. In novem-
ber 1961 stapte hij plotseling uit de redactie. Hij kon zich niet verenigen 
met de opname van een artikel van Max Nord, de chef van de boeken-
bijlage van Het Parool en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van 
Letterkundigen. De status van de auteur moest niet automatisch tot op-
name leiden, vond Ulli, en zeker niet in dit geval: hij vond het een rond-
uit slecht, psychologiserend en met weinig kennis geschreven stuk. De 
meerderheid van de redactie was het niet met hem eens. Het leidde tot 
een grote vete, die in de kolommen van het tijdschrift werd uitgevoch-
ten.63 Ulli bekritiseerde de koers van het blad – hij vond dat Tirade te veel 
psychologiserende, biografisch georiënteerde literatuurkritiek opnam; 
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de andere redacteuren betichtten Ulli ervan Tirade als zijn persoonlijk 
eigendom te zien en zijn collega’s tegen elkaar op te stoken. Geert van 
Oorschot, de uitgever, schreef zelfs dat Ulli heimelijk bezig was geweest 
een ander tijdschrift met andere redacteuren op te richten. Het zou 
nooit meer goed komen tussen de twee.
 De openbare vete doet denken aan het conflict dat Ulli’s grootvader 
veertig jaar eerder uitvocht met de redacteuren van het tijdschrift waar-
in híj gewoon was te publiceren: Het Getij. Ook Eli’s vertrek kwam des-
tijds als een donderslag bij heldere hemel; ook toen werden emotionele 
beschuldigingen over en weer geslingerd in het eigen blad. Was de vete 
voor Eli aanleiding geweest om zich terug te trekken uit het literaire be-
drijf, Ulli ging zich steeds meer richten op zijn juridische carrière: hij 
was inmiddels afgestudeerd in de rechten en had een plek als promoven-
dus op de juridische faculteit van de UvA gekregen. Toch bleef hij in de 
literatuur actief: samen met zijn vriend Jaap Oversteegen en geestver-
want Kees Fens richtte hij in 1962 het tijdschrift Merlyn op. In de vier 
jaar van zijn bestaan (1962-1966) zou het tijdschrift vanwege zijn radi-
caal-structuralistische benadering een schok teweegbrengen in de Ne-
derlandse literaire wereld.64

 Met de plotselinge en tumultueuze uittreding uit een vooraanstaand 
literair tijdschrift houden de parallellen tussen grootvader en kleinzoon 
niet op. Tijdens zijn Merlyn-periode publiceerde Ulli namelijk een bun-
del met schrijversinterviews: elf gesprekken met hoog aangeslagen au-
teurs die tot op zekere hoogte in verbinding stonden met of behoorden 
tot de groep van ‘Vijftigers’. De bundel kreeg de titel Scheppen riep hij 
gaat van Au mee, naar een regel uit een gedicht van Leo Vroman. In een 
slotessay benoemde Ulli de parallel. Hij weidde uit over de twee inter-
viewbundels die zijn grootvader had gepubliceerd, vol gesprekken met 
respectievelijk de ‘Tachtigers’ en de ‘Negentigers’. Toch moesten de 
overeenkomsten niet worden overdreven. Ulli legde bijvoorbeeld om-
standig uit dat Eli zijn interviews had gebaseerd op stenografische ver-
slagen, terwijl hijzelf een bandrecorder tot zijn beschikking had gehad. 
En belangrijker: ‘Hoewel ik, formeel gesproken, met deze bundel in-
terviews in de voetsporen van mijn voorzaat treed, is hierbij toch geen 
sprake van boos opzet,’ schreef hij. ‘Daarvoor ervaar ik toch de tot-
standkoming van dit boekje teveel afhankelijk van toevallige factoren.’ 
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Maar Ulli moest tegelijkertijd erkennen dat de overeenkomsten wel érg 
toevallig waren:

Niettemin wil ik aan de onontkenbare parallellie graag recht doen en dat 
is dan ook een van de redenen waarom ik deze bundel opdraag aan wat ik 
mij van mijn grootvader herinner.65

Ulli mocht er zelf enigszins ambivalent tegenover staan, het was onmis-
kenbaar dat zijn leven tot op dat moment veel gemeen had met dat van 
zijn vermoorde grootvader. Ook karakterologisch waren er verwant-
schappen: ze hadden beiden een goed verstand (en wisten dat ook van 
zichzelf), ze waren vrij lichtgeraakt, ze hadden een ongebreidelde be-
hoefte om te leren, ze schuwden de confrontatie niet en ze waren beiden 
een beetje pedant. Ulli was zich wel van de overeenkomsten bewust: hij 
had zijn opa immers als jongetje goed gekend en was ook na diens dood 
tegen hem blijven opkijken. Niet dat hij met zijn ouders veel over Eli 
praatte: er ‘zat een deksel op’. Het enige verhaal dat zijn moeder soms 
vertelde waren de drie voorspellingen die Eli had gedaan bij de geboor-
te van Ulli in 1933: Eli had geprofeteerd dat het jongetje (1) linkshandig, 
(2) achterbaks en (3) professor zou worden.66 De eerste voorspelling 
was uitgekomen, de tweede tot op zekere hoogte eveneens – Ulli hield 
altijd veel achter –, en in de jaren zestig lag het in de lijn der verwachting 
dat de derde ook bewaarheid zou worden (in 1971 zou Ulli inderdaad 
worden benoemd als gewoon hoogleraar in de jurisprudentie en het ver-
gelijkend recht aan de Rijksuniversiteit Groningen).
 Afgezien van zijn verhaal voor het jaarboek van de nzso – waarmee 
dit hoofdstuk opende – was Ulli niet bewust met zijn grootvader be-
zig, maar onbewust had hij wel het gevoel dat hij diens leven moest vol-
tooien.67 In 1965 publiceerde de driekoppige redactie van Merlyn – het 
blad dat zich zo sterk richtte op de structuur van het literaire werk, en 
niet op de auteur ervan – opmerkelijk genoeg een wetenschappelijk aan-
doende verhandeling van 27 pagina’s over de psychologie van Lodewijk 
van Deyssel en de invloed hiervan op diens schrijfstijl. Het was het eer-
ste hoofdstuk van het proefschrift dat Eli nooit heeft mogen voltooien. 
Eenentwintig jaar na zijn dood – en op de kop af honderd jaar na de ge-
boorte van Van Deyssel – werd het nu toch nog gepubliceerd.68 Het idee 
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van publicatie was ontstaan bij Jaap Oversteegen, die immers literair 
historicus was, en Ulli had zich allerminst verzet. Hij zag de publicatie 
als een soort grafsteen voor zijn grootvader.69

 Een jaar later kwam Kees Fens, het derde redactielid van Merlyn, met 
het idee om Eli’s vraaggesprekken opnieuw te publiceren. Ook dit keer 
stemde Ulli graag toe. Fens schreef een mooie inleiding en in overleg 
met Ulli maakte hij een selectie van Eli’s beste interviews. In 1966 ver-
scheen de bundel bij Athenaeum-Polak & Van Gennep – dezelfde uit-
geverij die ook Merlyn uitgaf – onder de titel ’80 en ’90 aan het woord.70 
De interviews die in het begin van de eeuw al zoveel waren gelezen, kre-
gen nu een nieuw lezerspubliek. Ze konden vanaf dit moment met recht 
‘klassiek’ worden genoemd, een kwalificatie die inmiddels ook geldt 
voor de herhaalde malen herdrukte interviewbundel van Ulli zelf.
 De publicatie van Eli’s proefschrifthoofdstuk en interviews vond 
plaats in een periode dat de Jodenvervolging in het middelpunt van de 
publieke belangstelling was komen te staan. Belangrijke oorzaken hier-
van waren de immense media-aandacht voor de berechting van Adolf 
Eichmann in Israël (1961) en de afleveringen over de Holocaust in de 
veelbekeken documentaireserie De Bezetting van Loe de Jong (1960-
1965). Maar misschien wel het meest ingrijpend was de publicatie van 
de studie van Ulli’s vroegere geschiedenisleraar Jacques Presser. In zijn 
Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 
1940-1945 (1965) liet hij, in de woorden van historica Evelien Gans, ‘een 
duizendkoppige hamer neerkomen op menig Nederlands hoofd’.71 Pres-
ser velde impliciet – en regelmatig ook expliciet – een kritisch oordeel 
over de houding van Nederlanders ten opzichte van hun in de verdruk-
king geraakte Joodse landgenoten. Ook was hij kritisch op de Aktie Por-
tugesia. ‘Moet men niet zeggen, dat hier alles verloren is – en ook de 
eer?’ vroeg Presser zich af.72 Eerder al had jurist en schrijver Abel Herz-
berg zich laatdunkend over de Portugezen en hun rapporten uitgelaten. 
In zijn Kroniek der Jodenvervolging (1950) had hij ironisch opgemerkt dat 
hij bij het lezen van alle antropologische gegevens van Portugese Joden 
bijzonder nieuwsgierig werd naar die omtrent hun ruggengraat, ‘maar 
die vindt men niet’.73 De felle bewoordingen van deze Hoogduits-Jood-
se auteurs tonen dat er in Asjkenazische kringen wrevel bestond over 
de manier waarop de Portugezen in de oorlog hun huid hadden probe-
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ren te redden. Toch werd de Aktie nooit het onderwerp van een brede 
controverse – ook niet in deze periode waarin de Jodenvervolging on-
der een vergrootglas kwam te liggen. Waarschijnlijk speelde mee dat de 
Aktie mislukt was, en dat uiteindelijk ook de meeste Portugese Joden 
de oorlog niet hadden overleefd. In de kleine Portugees-Joodse gemeen-
schap van na de oorlog werd over de Aktie vooral gezwegen.
 Na de opheffing van Merlyn in 1966 legde Ulli zich volledig toe op 
zijn juridische carrière, wat resulteerde in opeenvolgende hoogleraars-
benoemingen in Groningen (1971-1974), Amsterdam (1974-1986), Flo-
rence (1987-1995) en opnieuw in Amsterdam (1995-1998). Nog minder 
dan in de eerste helft van de jaren zestig hield hij zich bewust bezig met 
zijn vermoorde grootvader en zijn Joodse achtergrond; zijn drukke aca-
demische leven slokte hem volledig op. Dit nam niet weg dat mensen 
hem soms ‘als Jood’ zagen en beoordeelden. Ulli keek er niet van op: het 
was vroeger al af en toe gebeurd – zie bijvoorbeeld zijn uitverkiezing tot 
Shylock bij het schooltoneel, of de Judenbengel-referentie van Gerard 
van het Reve in diens briefje aan Sal Tas – en het zou blijven gebeuren, 
al was het soms niet meer dan een vaag gevoel dat hij vanwege zijn Jood-
zijn anders werd benaderd. Ulli herinnert zich bijvoorbeeld dat een van 
zijn juridisch ‘leermeesters’, de katholieke jurist Jos Deelen, er een ou-
derwets sociaaldarwinistisch wereldbeeld op na hield: hij veronder-
stelde dat de vele vervolgingen uit de geschiedenis de Joden ‘slim’ had-
den gemaakt, aangezien ze anders niet hadden kunnen overleven. Deze 
Jos Deelen had opvallend genoeg een speciale behoefte om zich te ver-
heugen in Ulli’s vriendschap.74 Dat was overigens geen onbekend feno-
meen, maar kwam ten aanzien van Joden in naoorlogs Nederland vaker 
voor.75 Er speelde volgens Ulli waarschijnlijk een ‘onduidelijk soort filo-
semitisme’ mee – een term die op zijn gunstigst staat voor idealisering 
van Joden en Jodendom, maar soms ook wordt gebruikt als spiegelbeeld 
van antisemitisme.76 Ulli haalde zijn schouders erover op, net zoals hij 
dat deed aan de ontbijttafel van de ss-weduwe die hem had verzekerd 
dat Joden ook mensen waren.
 Zoals gezegd bekommerde Ulli zich niet om het feit dat hij afstam-
de van een oud Portugees-Joods geslacht. Tekenend is dat hij in 1953 
als eerste van tien generaties D’Oliveira’s in de mannelijke lijn trouwde 
met een niet-Joodse vrouw: regisseur en actrice Annemarie Prins, van 



508

wie hij overigens al na een jaar scheidde.77 Hij zou drie maal hertrou-
wen, steeds met niet-Joodse vrouwen.78 Toch was er een periode in Ul-
li’s leven dat zijn Jood-zijn en de daarmee direct verband houdende uit-
werking van de oorlog pregnanter aanwezig was. In de periode na zijn 
terugkeer uit Florence, in 1995, kreeg Ulli last van een vrij zware depres-
sie, een burn-out. Hij had het gevoel dat er een stolp om zijn bestaan zat, 
een stolp van onbekende angsten – en die angsten werden steeds sterker. 
Met een bevriende psychiater ging Ulli aan de slag. Al snel werd duide-
lijk dat Ulli weliswaar zichzelf – en soms ook anderen, zoals wellicht in 
1966 opmerkzame lezers van het jaarboek van de nzso – had voorge-
houden de oorlogsgebeurtenissen te hebben verwerkt, maar dat dit in 
werkelijkheid helemaal niet het geval was. Hij begreep langzaam dat hij 
als oudste kind toch bezig was geweest de afgebroken levens van zijn fa-
milieleden, in het bijzonder die van zijn grootvader, te voltooien. En dat 
was, in de woorden van Ulli zelf, ‘een te grote job’. Hij had emotione-
le problemen als gevolg van wat in het vakjargon wordt omschreven als 
‘transgenerationele oorlogsgevolgen’.79 Er was langdurig en intensief 
puinruimen voor nodig om er weer bovenop te komen.80

 Drie jaar na terugkeer uit Florence hield Ulli, inmiddels 65 jaar oud, 
zijn afscheidscollege als hoogleraar in het migratierecht aan de Univer-
siteit van Amsterdam. Als onderwerp had hij gekozen voor het ‘schijn-
huwelijk’, een fenomeen dat de overheid met een nog jonge wet pro-
beerde tegen te gaan. In een lange verhandeling verzette Ulli zich tegen 
deze wet. Aan het slot van zijn betoog over familierechtelijke schijn-
handelingen vermeldde hij dat zijn referentiekader niet alleen uit juri-
dische argumenten bestond. Het was Ulli in de afgelopen jaren – de ja-
ren waarin hij in therapie was geweest – steeds duidelijker geworden dat 
het ijkpunt binnen zijn referentiekader de Tweede Wereldoorlog was. 
Hij kende de vele verhalen van advocaten – Kotting, Van Proosdij, Nijgh 
– die in de oorlog juridische schijnconstructies hadden toegepast om 
mensen te redden, om iets te doen waartoe ze zichzelf in moreel op-
zicht gehouden voelden. ‘Wie in een sfeer is opgegroeid, waarin het on-
dermijnen van een onrechtsysteem de hoogste lof verdiende kan nooit 
meer helemaal een gelovige in een bestaand rechtssysteem zijn,’ sprak 
Ulli.81

 Hij ging nog verder door op dit thema. Een week voordat hij zijn af-
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scheidscollege moest uitspreken was Ulli, sprak hij, in het bezit gekomen 
van de memoires van zijn grootmoeder van moederskant, Margarethe 
Leo. Hierin had ze verhaald over haar (in het vorige hoofdstuk beschre-
ven) ontmoeting in oorlogstijd met een Nederlandse advocaat in Ber-
lijn, waarbij haar was gevraagd om te verklaren dat haar dochter het pro-
duct zou zijn van een buitenechtelijke relatie met een niet-Joodse man; 
ze was als het ware gevraagd een ‘schijnrelatie’ aan te gaan. Natuurlijk, 
een schijnhuwelijk aangaan in het democratische Nederland van het ein-
de van de twintigste eeuw was iets heel anders dan een schijnrelatie be-
vestigen onder een moorddadig regime als dat van nazi-Duitsland. Maar 
in de kern kwam het op hetzelfde neer: het was mogelijk om moreel de 
juiste beslissing te nemen door de wet te overtreden. Het was een aan-
grijpend verhaal, waarin de persoonlijke en de beroepsmatige geschie-
denis van Ulli samenkwamen. Tevens was het een sluitstuk, niet alleen 
van zijn actieve academische carrière als jurist, maar ook van de drasti-
sche periode van psychisch puinruimen die hij nu achter de rug had. Hij 
hield het niet droog, en dat gold ook voor minstens de helft van zijn toe-
hoorders in de goed gevulde aula van de Universiteit van Amsterdam.
 Onder de geroerde aanwezigen bevonden zich twee gasten die Ulli 
speciaal met het oog op de persoonlijke passage in het verhaal had uit-
genodigd: het waren Paul Rodrigues Pereira, die ruim een maand eerder 
weduwnaar was geworden, en diens dochter Suzanne. Ze hadden Ulli al 
een hele tijd niet meer gezien en waren verrast geweest door de plotse-
linge uitnodiging voor de academische plechtigheid. Toen zij Ulli’s ver-
haal aanhoorden, werd er ineens veel duidelijk – met name voor Suzan-
ne, die besefte dat zij niet de enige was in de familie op wie de oorlog, 
ook al had ze die zelf niet meegemaakt, nog steeds grote invloed had. De 
toenadering leidde ertoe dat ze korte tijd na het college haar schroom 
overwon en haar neef, tegen wie ze erg opkeek, opbelde om hem een 
voorstel te doen.

De zoektocht van Suzanne Pereira

Suzanne mocht dan Rodrigues Pereira als achternaam hebben, in haar 
jeugd gedroeg ze zich als een echte D’Oliveira: koppig, eigenwijs en 
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niet bang om de confrontatie aan te gaan – in die zin was ze een wa-
re kleindochter van haar grootvader Eli. Maar zijn leergierigheid had 
ze niet geërfd. Haar middelbareschooltijd aan het Nieuwe Lyceum op 
de Hilversumse Witte Kruislaan – dezelfde laan waaraan het gezin van 
haar grootvader een halve eeuw eerder enkele jaren had gewoond – ver-
liep niet zonder problemen. In 1967 moest ze uiteindelijk van school af 
vanwege een 3 voor Duits op haar rapport. Ook thuis was ze niet meer 
houdbaar; vooral met haar vader kon ze niet door één deur. Ze trok een 
tijdje in bij bevriende Joodse patiënten van haar moeder.82 Het plan was 
de zomer van 1967 bij hen door te brengen, om na de zomervakantie een 
jaar in een kibboets in Israël te werken. Dat was niet ongebruikelijk in de 
jaren zestig: de kibboetscultuur oefende een grote aantrekkingskracht 
uit op idealistische en socialistische Joden en niet-Joden. Bovendien 
was in Israël een grote vraag naar arbeidskrachten, en jongeren zagen 
het verblijf in een kibboets als een ideale manier om iets van de wereld 
te zien zonder daarvoor veel te hoeven betalen. Maar Suzanne zou het 
plan nooit ten uitvoer brengen: op 5 juni 1967 brak de Zesdaagse Oorlog 
uit tussen Israël en zijn Arabische buurlanden Egypte, Jordanië en Sy-
rië. De grootschalige oorlog – 983 Israëlische en circa 12.000 Arabische 
slachtoffers83 – leidde tot een grote barst in de illusie van een vredelie-
vend ‘Joods Tehuis’, dat in harmonie met de omringende volkeren in het 
voormalige Palestina zou kunnen worden opgezet.
 In plaats van naar Israël ging ze naar Zwitserland, het voormalige toe-
vluchtsoord van haar grootmoeder Simcha. Ze kwam er terecht bij een 
links-intellectuele familie, met wie ze goed kon opschieten. Haar gast-
moeder toonde interesse in haar, met name in de manier waarop zij als 
‘Joods meisje’ in de wereld stond – ook al zou Suzanne zichzelf in die pe-
riode nooit als Joods betitelen. De gastmoeder was tevens verguld met 
het bezoek dat Suzanne tegen het einde van haar Zwitserse jaar kreeg: 
haar moeder kwam langs. Elsa kwam niet rechtstreeks uit Amsterdam; 
ze was eerst in Zuid-Afrika geweest voor een artsencongres. Daar was 
ze in de gelegenheid geweest om een oude bekende op te zoeken: Jaap 
van Proosdij, door Elsa nog steeds ‘Japie’ genoemd. De advocaat was 
enkele jaren na de oorlog uit zijn praktijk met Nino Kotting getreden en 
naar Zuid-Afrika geëmigreerd. Bijna 25 jaar nadat hij Elsa uit Wester-
bork had ‘bevrijd’, zagen ze elkaar weer. Het was een emotioneel weer-
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zien geweest. Jaap van Proosdij zou het later zelfs ‘embarrassing’ noe-
men: ‘Het is een beetje gênant om iemand weer terug te zien van wie 
je het leven hebt gered,’ merkte hij in een Zuid-Afrikaanse documen-
taire over zijn verzetsdaden op.84 Toch deed het weerzien beiden veel 
goed, en Elsa was er nóg vol van toen ze op de terugreis Suzanne en haar 
Zwitserse gastgezin aandeed. Het was de eerste keer dat Suzanne en El-
sa elkaar écht spraken over wat er in de oorlog was gebeurd.
 Terug in Nederland ging Suzanne in Amsterdam wonen, waar ze 
allerlei tijdelijke baantjes had. Tegelijkertijd volgde ze de hbs-avond-
school. Daar ontmoette ze de uit een grote Brabantse, katholieke fami-
lie afkomstige Ruud Verdonck, die haar echtgenoot zou worden. Suzan-
nes ouders hadden een beetje moeite met hem: hij had lang haar en hij 
rookte. Ruuds katholieke achtergrond speelde wellicht onbewust ook 
mee; Suzanne erkent dat het contact waarschijnlijk soepeler was verlo-
pen als Ruud Joods in plaats van katholiek was geweest.85

 Via Ruud kwam Suzanne terecht in een vriendenkring die voorname-
lijk bestond uit ‘afvallige katholieken zonder veel frustraties’.86 Andere 
Joden kwam Suzanne eigenlijk helemaal niet tegen. Met zeven vrienden 
kochten ze in de jaren zeventig een verwaarloosd grachtenpand, aan de 
Nieuwe Keizersgracht. Het was dezelfde gracht die in de vroegmoder-
ne tijd de ‘Portugezengracht’ werd genoemd, en waar Suzannes voor-
vader Elias Olivier in de achttiende eeuw had geresideerd toen het zijn 
effectenkantoor nog voor de wind ging. Suzanne kende deze geschie-
denis niet op het moment dat ze het huis kocht. Ze was ook helemaal 
niet bezig met haar eigen Joodse familiegeschiedenis. Hoogstens voelde 
ze zich een beetje eenzaam in haar vriendengroep. Dat gevoel kon op 
sommige momenten ineens naar boven komen. Ze herinnert zich bij-
voorbeeld nog goed dat een buurman voorafgaand aan een kaartspelle-
tje schertsend vroeg of ‘die Jodin’ ook meedeed. Ze was in tranen uitge-
barsten.87

 Suzanne werd zich rond 1983 meer bewust van haar eigen Jood-
se identiteit. In die periode kwam ze op haar werk – ze had inmiddels 
een vaste aanstelling bij een welzijnsorganisatie gekregen – in contact 
met een collega, Evy Hochheimer, die evenals Suzanne behoorde tot de 
‘tweede generatie’ van kinderen van Joodse oorlogsslachtoffers, maar 
veel bewuster Joods was.88 Het contact vormde een openbaring: ineens 
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was er iemand met wie ze wél over haar twijfels en onzekerheden met 
betrekking tot haar Joodse achtergrond kon praten. Evy wees Suzan-
ne op een praatgroep van Joods Maatschappelijk Werk (jmw), de vlak 
na de oorlog opgerichte stichting die maatschappelijke hulp en sociaal-
culturele activiteiten voor de Joodse gemeenschap in Nederland coördi-
neert.89 Het was vanaf de welvarende jaren zeventig normaler geworden 
om in psychologische termen over jezelf en over anderen te denken, en 
in relatief snel tempo was het taboe verdwenen om emoties uit te wisse-
len over schokkende oorlogsgebeurtenissen die jouzelf of familieleden 
waren aangedaan.90 In de praatgroep ontmoette Suzanne andere twee-
degeneratie-‘lotgenoten’. Sommigen van hen hadden ouders die waren 
vermoord in de vernietigingskampen, anderen waren de kinderen van 
overlevenden die kampten met hevige posttraumatische stoornissen. 
De situatie waarin Suzanne verkeerde was van een volstrekt andere or-
de. Toch voelde ook zij zich aangesproken. Ze realiseerde zich nu dat er 
ook anderen waren die nauwelijks met hun ouders over de oorlog had-
den gesproken, en die zich schuldig voelden over hun emoties; in ver-
gelijking met hun ouders hadden ze immers ‘niets meegemaakt’.91 Zo 
vormde de praatgroep voor haar een opening naar de Joodse wereld – 
een wereld die ze zo slecht kende. Ze hoorde er bijvoorbeeld voor het 
eerst over de verschillen tussen Portugese en Hoogduitse Joden, maar 
ze kon zich er niet veel bij voorstellen. ‘Joden zijn Joden, dacht ik toen 
nog,’ zegt Suzanne, terugblikkend. ‘Ze gingen allemaal zo goed met el-
kaar om.’92

 De omgang met andere Joden leidde ertoe dat Suzanne zich ging ver-
diepen in Joodse cultuur en (oorlogs)geschiedenis. Die belangstelling 
kreeg een impuls op het moment dat ze bij de verbouwing van de hal in 
haar huis een mezoeza tegenkwam die de Joodse bewoners van het huis 
in de Tweede Wereldoorlog hadden verstopt. En toen op haar werk een 
groot conflict ontstond dat tot haar ontslag leidde, merkte ze dat ze als 
vanzelf een analogie met de bezettingstijd maakte. ‘Zo voelde het dus, 
om ineens op straat te staan.’93 De enige van de ongeveer vijfhonderd 
werknemers die voor haar was opgekomen, was Evy Hochheimer ge-
weest. De rest had de andere kant op gekeken.
 Veel meer dan haar neef Ulli of haar broers Nino en Rob was Suzan-
ne bezig met het verleden van haar familie en van de bevolkingsgroep 
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waartoe ze – in elk geval wat betreft haar afkomst – behoorde. Toch 
was er in het dagelijks leven voor haar omgeving niet veel te merken 
van haar woelingen op dit gebied. Haar in 1984 geboren dochter Ber-
the verwoordt het als volgt: ‘Ik kreeg van mijn moeder altijd heel sterk 
het gevoel dat wij Joden waren, maar het was nooit concreet – het bleef 
altijd in vage, schizofrene gebruiken hangen.’94 Met Kerstmis stond er 
bijvoorbeeld wel een kerstboom in de kamer, maar zette Suzanne tege-
lijkertijd een volle chanoekia op tafel en speelde ze een plaat af van de 
bekende chazan Hans Bloemendal. En hoewel het met Rosj Hasjana tra-
ditie is om zoete appels met honing te eten, serveerde Suzanne zure ap-
pels met honing; zoete appels vond ze nu eenmaal niet lekker.
 Een ander moment waarop Suzanne de verbondenheid met het Jo-
dendom hevig voelde, en ook overbracht op haar dochter, was toen ze 
samen de bar mitswa van de zoon van Evy Hochheimer bezochten:

Dat was zó mooi. Het was de eerste keer dat ik dat meemaakte. Dat je als 
kind voor de hele gemeenschap staat en verklaart dat je je leven wil lei-
den op een bepaalde manier, dat je bij de gemeenschap wil horen en dat 
je zo warm wordt ontvangen. Iedereen staat te stralen, iedereen omhelst 
je. Berthe zei: ik had dat ook wel gewild. Dat kan ik me goed voorstellen. 
Dat je ergens écht bij hoort.95

Want het gevoel écht ergens bij te horen, dat had Suzanne niet. En het 
zou nog een lange tijd duren voordat ze dat zou vinden. Het jaar 1998 
werd een volgend ankerpunt in haar zoektocht. Op 1 mei van dat jaar 
overleed haar moeder Elsa op 84-jarige leeftijd. Ze had een mooi leven 
gehad, met veel vrienden en een bloeiende praktijk, die ze tot haar ze-
ventigste had voortgezet. Na haar pensioen had ze met haar man enkele 
mooie reizen gemaakt, onder andere naar Israël, waar een grote reünie 
voor haar was georganiseerd door alle kinderen uit het weeshuis van de 
Birnbaums. In de laatste maanden van haar leven, toen ze al erg zwak 
was, had ze meegewerkt aan de aanvraag van een Yad Vashem-onder-
scheiding voor Jaap van Proosdij: vanwege zijn hulp aan de (Portugese) 
Joden in oorlogstijd zou hij officieel worden erkend als ‘Rechtvaardige 
onder de Volkeren’. Helaas overleed Elsa een week voordat haar redder 
zijn onderscheiding zou krijgen. Nu was het Suzanne die Jaap, uit Zuid-
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Afrika overgekomen, ophaalde van het Centraal Station in Amsterdam. 
Een dag ervoor was Elsa’s crematie geweest. Bij de plechtigheid had Su-
zanne verteld over haar moeders oorlogsverhaal; de meeste toehoorders 
wisten er niets vanaf. En voor Suzanne was ook nog veel onbekend, zo 
bleek. Na de uitreiking van de onderscheiding vertelde Jaap van Proos-
dij ’s avonds op de Nieuwe Keizersgracht uitgebreid over zijn bemoei-
enissen met de Portugezenlijst en de reddingsoperatie voor Elsa. Nog 
meer werd duidelijk toen bij het opruimen van Elsa’s spullen de talrijke 
Westerbork-brieven aan Paul tevoorschijn kwamen. Ze hadden al die ja-
ren achter in een kast gelegen. Op het moment dat Suzanne de kamp-
brieven las, kreeg ze sterk het gevoel dat het haar plicht was om de oor-
logsverhalen uit de familie door te geven aan de volgende generatie.
 Een maand na Elsa’s overlijden bezocht Suzanne samen met haar va-
der het afscheidscollege van haar neef Ulli. Ze was getroffen door de 
manier waarop hij sprak over zijn – en dus ook haar – familiegeschiede-
nis. Juist in de emotionele periode rondom de dood van haar moeder, 
het bezoek van Van Proosdij en de vondst van de kampbrieven deed het 
haar goed om te merken dat ook een familielid van de andere tak van de 
familie worstelde met de doorwerking van de oorlog.
 Al deze gebeurtenissen vonden plaats in de periode dat verschillende 
Joodse kerkgenootschappen (onder andere het Portugees-Israëlitisch 
Kerkgenootschap) en belangengroeperingen zich verenigden in een 
Centraal Joods Overleg (cjo). Vanuit dit samenwerkingsverband werd 
onderhandeld met banken, de effectenbeurs, verzekeraars en de Ne-
derlandse overheid over nog niet uitgekeerde restitutie van Nederlands 
Joods bezit. Het kwam uiteindelijk in 2000 tot een akkoord, dat resul-
teerde in een teruggave van ruim 764 miljoen gulden. De verdeling van 
deze gelden kwam in handen van Bureau Maror (een afkorting van ‘Mo-
rele Aansprakelijkheid Roof en Rechtsherstel’, en bovendien het He-
breeuwse woord voor ‘het bittere kruid’96). Om aanspraak te maken op 
een deel van deze gelden moest je voldoen aan een aantal voorwaarden: 
je moest vóór 8 mei 1945 zijn geboren en tijdens de bezetting enige tijd 
in Nederland hebben gewoond, en je moest minimaal één Joodse ouder 
hebben die zelf was geboren uit twee Joodse ouders. Als een rechtheb-
bende inmiddels was overleden, kwam bovendien een ‘plaatsvervanger’ 
((pleeg)kinderen of partner) in aanmerking, ook al waren zij ná 8 mei 
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1945 geboren.97 Voor rechthebbenden was een bedrag van 14.000 gul-
den per persoon beschikbaar.
 Zowel Jaap als Elsa was inmiddels overleden. Dat gold ook voor Ger-
da Leo, Jaaps vrouw, die in 1994 op 85-jarige leeftijd was gestorven. Van 
de oorlogsgeneratie was alleen Paul Pereira nog in leven, en als zoon van 
twee Joodse ouders kon hij zelf een uitkering aanvragen. Dat gold even-
eens voor Nino Pereira, die na zijn studie theoretische natuurkunde 
naar de Verenigde Staten was geëmigreerd; hij was nog net in de oorlog 
geboren. De in totaal 28.000 gulden van Jaap en Elsa konden worden 
verdeeld onder hun kinderen, maar dan moesten die wel allemaal apart 
een aanvraag bij Bureau Maror indienen. Suzanne en haar broer Rob, 
die net als zijn moeder de geneeskunde in was gegaan en als kinderarts 
werkte in het Claraziekenhuis Rotterdam, stonden in eerste instantie 
ambivalent tegenover een eventuele aanvraag: ja, ze hadden het gevoel 
dat het oneerlijk was dat zij hun grootvader nooit hadden gekend, maar 
het was niet zo dat ze enige genoegdoening zouden halen uit een der-
gelijk bedrag. Bovendien verkeerden beiden in de gelukkige omstandig-
heden dat ze het geld niet nodig hadden om in hun levensonderhoud te 
kunnen voorzien.
 Vlak voordat de termijn van de eerste ronde van individuele uitkerin-
gen verliep, kwam Suzanne op een idee waarin haar eerdere ervaringen 
en de gebeurtenissen van 1998 samenkwamen: ze bedacht het plan om 
een boekje te laten maken over de oorlogservaringen van haar moeder 
en haar vermoorde grootvader. Op die manier zouden de Maror-gelden 
op een waardige manier worden besteed. Bovendien kon ze er zo voor 
zorgen dat ze voldeed aan de gevoelde plicht om de oorlogsverhalen bin-
nen de familie door te geven aan volgende generaties. Het kostte Suzan-
ne weinig moeite om haar vader en beide broers te overreden om mee 
te doen met het project en hun Maror-gelden aan te vragen. Ook bel-
de ze Ulli, die er immers bij zijn afscheidscollege blijk van had gegeven 
eveneens begaan te zijn met de familiegeschiedenis. Zou hij mee wil-
len doen? Suzannes verwachtingen werden niet beschaamd: Ulli deed 
graag mee, en hij maakte ook enkelen van zijn vier jongere broers en 
zussen enthousiast.
 Het samenwerkingsproject tussen de D’Oliveira’s en Pereira’s kreeg 
al snel de door Berthe bedachte naam Olijf met Peren. Het leidde tot een 
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herleving van de contacten binnen de familie. Hadden Suzanne en Ulli 
elkaar decennialang maar sporadisch gezien, inmiddels voerden ze in-
tensief overleg om het plan verder uit te werken. Ze spraken met kop-
stukken op het gebied van Joodse cultuur en geschiedenis in Nederland 
– met emeritus hoogleraar Rena Fuks-Mansfeld (1930-2012) bijvoor-
beeld, of met Jacques Senior Coronel, de voorzitter van het college van 
parnasiem van de pig. Hij was bezig het erfgoed van de inmiddels meer 
dan 350 jaar oude gemeente onder te brengen in een aparte stichting, die 
uiteindelijk door het Joods Historisch Museum zou moeten worden be-
heerd en geëxploiteerd – een streven dat in 2009 werkelijkheid zou wor-
den. Coronel wees Suzanne erop dat zij een van de weinigen was die 
konden bogen op een vader én moeder met een Portugese naam; aan-
gezien de meeste lidmaten met twee Portugese ouders in de oorlog hun 
kaarten op de Portugezenlijst hadden gezet, was er na de oorlog vrijwel 
niemand van hen meer over. De mededeling vervulde Suzanne aan de 
ene kant met trots. Aan de andere kant voelde ze zich nu extra schat-
plichtig om iets met haar Portugese achtergrond te doen.
 Door het Olijf met Peren-project werden Suzanne en Ulli als het ware 
opgeslurpt door hun familiegeschiedenis. Ze bezochten het Calmeyer-
archief in Den Haag en brachten een bezoek aan historicus Jelle Gae-
mers, die in zijn promotieonderzoek naar het vooroorlogse leven van 
Willem Drees ook allerlei materiaal van en over de jonge Eli was tegen-
gekomen.98 En zowel Suzanne als Ulli raakte betrokken bij de uitreiking 
van een nieuwe, postume Yad Vashem-onderscheiding; ditmaal voor 
Nino Kotting, die al in 1970 was overleden. Na zijn dood had Elsa al eens 
geprobeerd om de procedure in gang te zetten, maar Kottings weduwe 
Renée Menko had tegengestribbeld; dat hadden ze maar moeten doen 
toen hij nog in leven was. Maar omdat Renée Menko in 2004 was over-
leden en hun zoons Gerbrand en Roelof geen bezwaren hadden, was nu 
de tijd rijp. De naar Kotting vernoemde Nino Pereira nam vanuit de Ver-
enigde Staten het initiatief; Suzanne belastte zich met de organisatie. 
Uiteindelijk zou de plechtigheid op 12 december 2006 in de snoge wor-
den gehouden.
 Suzanne was zich terdege bewust van de speciale locatie, en ze was 
van tevoren enigszins bevreesd dat de gemeenteleden haar bij het bin-
nengaan van de synagoge verwijtend zouden vragen waar ze al die tijd 
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was gebleven; hoewel ze om de hoek van de snoge woonde, had ze zich 
er, ondanks haar volledig Portugese afkomst, nooit laten zien. Maar Su-
zannes angst bleek ongegrond; de door en door seculiere D’Oliveira’s 
en Pereira’s werden hartelijk onthaald door Jacques Coronel. In zijn 
openingstoespraak vertelde de parnasiemvoorzitter kort hoe Kotting in 
samenwerking met onder anderen Arie de Froe en leden van de pig had 
geprobeerd om de meer dan 4500 Portugese Joden in de oorlog te red-
den. ‘Helaas is dat niet in alle gevallen gelukt,’ concludeerde Coronel eu-
femistisch. Toch had het oorlogsdrama de 250 overlevende gemeente-
leden er niet van weerhouden om na de oorlog de gemeente weer op te 
bouwen.99

 Andere sprekers op deze dag waren onder anderen Nino Pereira, 
Gerbrand Kotting, Jaap van Proosdij (via een in Zuid-Afrika opgeno-
men videoboodschap) en Ulli d’Oliveira, die de daden van Kotting aan 
zijn rechtsfilosofie verbond.100 Onder de toehoorders bevond zich Ste-
ven de Froe, zoon van de in 1992 overleden Arie de Froe. Ruim zeven 
maanden later zou ook Stevens vader postuum worden geëerd met een 
Yad Vashem-onderscheiding; Suzanne en Ulli waren eveneens aanwe-
zig bij deze plechtigheid, die alweer in de snoge werd gehouden. Aan-
gezien Martien Nijgh al in 1992 was onderscheiden, waren nu alle niet-
Joodse hoofdrolspelers van de Aktie Portugesia – met uitzondering van 
Hendrik van Krimpen, wiens rol echter in de loop van de oorlog naar 
de achtergrond was verschoven en die zich wat betreft de vergoedingen 
voor zijn hulp aan Joodse cliënten nogal onbuigzaam had gedragen101 – 
erkend als Rechtvaardigen onder de Volkeren.102

 Had Suzannes verhouding tot haar Jood-zijn en het oorlogsverleden 
van haar familie zich in de afgelopen decennia al met horten en stoten 
ontwikkeld, in november 2008 zou deze ontwikkeling een beslissende 
wending nemen. Ze besloot om samen met haar dochter Berthe mee te 
gaan op de ‘Polen-reis’ van het Nederlands Auschwitz Comité. Samen 
met zo’n tachtig Joodse en niet-Joodse reisgenoten bezochten ze de ver-
nietigingskampen van Auschwitz-Birkenau, Majdanek en Sobibor. Op 
de tweede dag van de reis was er in Auschwitz onder leiding van rab-
bijn Menno ten Brink een plechtigheid in een aparte ruimte, waarbij de 
Joodse reizigers hun vermoorde familieleden konden herdenken door 
hardop hun namen te zeggen. Suzanne had een lijst meegenomen waar-
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op niet alleen de namen van Eli en Loe prijkten, maar ook die van twin-
tig omgekomen broers, zussen, neven en nichten van Loe (en Simcha). 
Op het moment dat Suzanne de namen zou uitspreken, raakte ze echter 
door emoties overmand – het was Berthe die, hoewel eveneens in tra-
nen, erin slaagde om de rest van de namen op te lezen. ‘Dit was enorm, 
groot en duister,’ schreef Suzanne later, ‘en maakte ons tot een geheel 
met het verleden. Voor de eerste keer, dat realiseerde ik me scherp, wa-
ren Eli en de anderen op deze plek door iemand van de familie herdacht, 
althans echt herdacht, met een rabbijn erbij. En zo hoorde het ook.’103

 Maar het was niet alleen de herdenkingservaring zelf die grote indruk 
maakte op Suzanne. In het vervolg van de reis – na afloop van de plech-
tigheid – merkte ze op dat het reisgezelschap als het ware in tweeën was 
opgedeeld: enerzijds de Joodse reizigers die samen de emotionele plech-
tigheid hadden meegemaakt, en anderzijds de niet-Joodse reizigers, van 
wie er maar enkelen waren die af en toe de ‘overstap’ naar het andere 
deel van de groep maakten. Plotseling had Suzanne het gevoel dat ze nu 
wél ergens bij hoorde, een gevoel van lotsverbondenheid. Ook vond ze 
het mooi om te zien dat sommige niet-Joden zich niets van deze plot-
seling ontstane scheidslijn aantrokken. Tegelijkertijd realiseerde ze zich 
hoe moeilijk het was voor ‘de anderen’ om dezelfde emoties te voelen 
en te delen. Net als bij haar arbeidsconflict trok ze een vergelijking met 
de oorlog: door de dynamiek van de groepsverhoudingen op de Ausch-
witz-reis kon ze zich inleven in de niet-Joodse Nederlanders die tijdens 
de oorlog hadden ‘weggekeken’ en zich niet actief hadden verzet tegen 
de anti-Joodse maatregelen van de bezetter.
 De reis vormde al met al een ijkpunt in Suzannes leven. Ze kreeg nog 
meer de behoefte om stil te staan bij het gruwelijke lot dat de Joden in 
Nederland tijdens de bezetting hadden ondergaan, en om ervoor te zor-
gen dat hun verhalen nooit zouden worden vergeten. Dit resulteerde in 
een veelheid aan activiteiten. Zo vond ze dat ze iets moest doen met de 
mezoeza die ze bij de verbouwing van de hal in haar huis had gevonden. 
Van haar vader had ze gehoord dat het tekstkokertje van de familie Ta-
felkruijer moest zijn geweest – hij had deze mensen toevallig vóór de 
oorlog regelmatig thuis voor zaken bezocht, op dezelfde Nieuwe Kei-
zersgracht 20. Via sociale media en het Digitaal Monument Joodse Ge-
meenschap in Nederland – een website waarop persoonsgegevens van 
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alle vermoorde Joden uit Nederland te vinden zijn – kwam Suzanne er-
achter dat een kleindochter van dit gezin, Mirjam, in Israël woonde.104 
Suzanne kreeg voor elkaar dat deze Mirjam Tafelkruijer in een plech-
tige ceremonie tijdens de zomer van 2011 de mezoeza aan rabbijn Men-
no ten Brink overhandigde, die deze weer aan de deur van Nieuwe Kei-
zersgracht 20 bevestigde.105 Suzanne had aan de vroegere bewoners van 
haar huis indirect een laatste eer betoond.
 Maar Suzanne wilde niet alleen de bewoners van haar eigen huis her-
denken. Ze realiseerde zich dat zo’n beetje de hele Nieuwe Keizers-
gracht van de Amstel tot aan de Wibautstraat in de oorlog door Joden 
bewoond was geweest. Samen met buren bedacht ze het project Scha-
duwkade, dat als doel had om aan de overkant van de gracht – waar geen 
auto’s of huizen staan, maar die vrijwel alleen bestaat uit een brede 
stoep – naamplaatjes op de kade te plaatsen, met daarop de namen en de 
geboorte- en sterfdata van de 200 slachtoffers.106 Op 26 mei 2013 werd 
het monument groots onthuld. Honderden aanwezigen luisterden naar 
een toespraak van locoburgemeester Carolien Gehrels en prachtig ge-
zang van chazan Sacha van Ravenswade, die een Kaddiesj (Aramees ge-
bed dat onder andere wordt gezegd ter herdenking van de doden) reci-
teerde. Ook Suzanne sprak – en net als bij de herdenking in Auschwitz 
werd ze door emoties overmand.
 De verschillende herdenkingsprojecten van Suzanne leidden ertoe 
dat ze naam maakte binnen de Joodse gemeenschap van Amsterdam. 
Inmiddels besteedt ze een substantieel deel van haar tijd aan werkzaam-
heden die indirect voortvloeien uit de oorlog: ze heeft als medewerk-
ster van het Digitaal Monument een aanstelling op vrijwilligersbasis bij 
het Joods Historisch Museum. Ook is ze secretaris van Stichting Elah 
Nederland, die zich inzet voor maatschappelijke hulp aan Nederlands-
Joodse Holocaustoverlevenden die inmiddels in Israël wonen. Anders 
dan haar neef Ulli, die niets van Israël wil weten – ‘een theocratisch en 
puur racistisch land, met een politiek die om te spugen is’107 –, ging Su-
zanne er in oktober 2014 voor de derde keer naartoe. Net als de vorige 
keren zocht ze enkele oorlogsoverlevenden op, onder wie oud-patiënten 
van haar moeder.
 Als het gaat om de omgang met haar Joodse identiteit lijkt de Suzan-
ne van 2015 nog slechts in weinig op de onzekere en in bepaalde mate 
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geïsoleerde vrouw die zo’n dertig jaar geleden op de tweedegeneratie-
praatgroep van het jmw af kwam. Hoewel ze niet religieus is, staat ze 
nu op haar manier midden in het Joodse leven. Ze heeft inmiddels veel 
Joodse vrienden en kennissen, en door het vele uitzoekwerk is ze zich 
meer dan ooit bewust van haar Portugees-Joodse afstamming, die zo-
wel teruggrijpt op de roemrijke Sefardiem uit de Gouden Eeuw als op 
het drama met de Portugezenlijsten in de Tweede Wereldoorlog. ‘Ik heb 
nu steeds meer het gevoel dat ik een stamboom heb en dat ik weet waar 
ik vandaan kom,’ zegt Suzanne. ‘Dat de historie een doorlopende rol 
heeft en dat ik daar ook in pas.’108

De traditie opgepakt

Niet alleen voor Suzanne was de Auschwitz-reis een ijkpunt – dat gold 
ook voor Berthe. Net als haar moeder ging ze niet alleen mee naar Po-
len om haar overgrootvader Eli d’Oliveira te herdenken of om de ver-
schrikkelijke plaatsen van herinnering met eigen ogen te aanschouwen; 
ze ging ook mee om duidelijkheid te verkrijgen over haar eigen Joodse 
identiteit. Die was van kinds af vooral verwarrend geweest: haar moe-
der gaf wel signalen dat ze Joods waren, maar het bleef weinig concreet. 
‘We hoorden er wel een beetje bij, maar toch ook niet,’ vertelt Berthe.109 
Ze wisten weinig van het Jodendom, gingen niet met andere Joden om 
en ze hielden zich afzijdig van de Joodse religie en gebruiken. Dat veran-
derde niet toen Berthe – net als Ulli vijftig jaar terug – naar het Vossius 
Gymnasium ging. Op die school zaten nog steeds veel Joden, maar dit 
betekende niet dat Berthe met hen over hun gemeenschappelijke achter-
grond sprak; anders dan Berthe hadden die kinderen meestal een een-
duidiger Joodse opvoeding gehad, wat de identificatie met hen bemoei-
lijkte.
 In Berthes studententijd – net als haar oma Elsa ging ze geneeskunde 
studeren – begonnen er zaken te verschuiven. In tegenstelling tot vrij-
wel alle andere achterkleinkinderen van Eli d’Oliveira vond zij dat ze 
haar Joodse identiteit niet onontwikkeld kon laten. Bovendien had ze 
behoefte aan helderheid. Een eerste stap in de richting van een duide-
lijk kader was de beslissing om voortaan geen varkensvlees meer te eten. 
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Een tweede stap was de beslissing om Suzanne te vergezellen op de 
Auschwitz-reis. Net als haar moeder kreeg ze op de reis voor het eerst 
het gevoel ‘erbij’ te horen. Ze bleek niet de enige in het gezelschap voor 
wie het Jood-zijn tot dan toe iets abstracts was gebleven. Dat ze zo ge-
makkelijk in de groep werd geaccepteerd was een welkome verrassing.
 Hoewel de beleving van de reis voor Suzanne en Berthe overeen-
kwam, waren de consequenties ervan voor beiden verschillend. Waar 
Suzanne de behoefte kreeg om nog meer in de (oorlogs)geschiedenis 
te duiken, zag Berthe de reis juist als een afsluiting: het was goed om 
een keer intensief bij de verschrikkelijke gebeurtenissen uit het verleden 
te hebben stilgestaan, maar nu moest ze weer door. Ze wilde niet ach-
terom-, maar vooruitkijken. Om haar kennis over de Joodse religie en 
cultuur te vergroten sloot ze zich aan bij een Joods leergroepje onder 
leiding van rabbijn Menno ten Brink. Ook ging ze zogeheten monthly 
minjans bezoeken, vrijdagavonddiensten bij iemand thuis. Er kwamen 
zo’n vijftig jongeren op af, zowel Sefardische als Asjkenazische Joden, 
en van heel liberaal tot orthodox. Gezang, eten, drinken en veel geklets 
– Berthe vond de bijeenkomsten vooral gezellig. Voor het eerst in haar 
leven merkte ze dat haar Joodse achtergrond ook iets positiefs kon in-
houden.
 Berthe voelde zich als een vis in het water. Via de monthly minjan 
maakte ze veel vrienden, en ze ging zich – net als haar moeder – ook 
organisatorisch inzetten binnen Joods Nederland: ze werd bestuurslid 
van het jaarlijkse Joods-culturele festival Limmoed. ‘De volgende stap 
op je Joodse pas’ is de slogan van de organisatie, en voor Berthe ging die 
vrijwel letterlijk op.110

 Als vanzelfsprekend werd Berthe ook lid van de Liberaal Joodse Ge-
meente (ljg), onderdeel van het progressieve kerkgenootschap dat in de 
naoorlogse periode net als in andere landen een spectaculaire ontwikke-
ling had doorgemaakt: van alle leden van Joodse gemeenten in Neder-
land is ongeveer een derde inmiddels lid van het overkoepelende Neder-
lands Verbond voor Progressief Jodendom.111 Vanwege haar Sefardische 
familieachtergrond was het in theorie misschien logischer geweest als 
Berthe zich had aangesloten bij het veel kleinere Portugees-Israëlitisch 
Kerkgenootschap. Toch is daar nooit sprake van geweest: de Portugese 
gemeente is nog steeds vrij orthodox van aard en oefent buiten de tra-
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ditionele families vooral aantrekkingskracht uit op Israëliërs en uit Ara-
bische landen afkomstige Joden.112 ‘Het is een ander clubje,’ zegt Berthe, 
‘nét een andere kring.’113

 Toch zou Berthe al heel snel intensief met het orthodoxe Jodendom 
in aanraking komen. Ze werd namelijk verliefd op Sacha van Ravens-
wade, de chazan die bij de onthulling van Suzannes project Schaduwka-
de zo prachtig had gezongen. Hij was opgegroeid in Amstelveen, waar 
tijdens en na de jaren zestig – samen met Buitenveldert – de meeste or-
thodoxe Asjkenazische Joden naartoe waren verhuisd.114 Binnen het 
Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap behoort hij tot een conser-
vatieve stroming, die halachische gebruiken strikt in acht neemt: minu-
tieus vasthouden aan de spijswetten, altijd een keppel op, veel Torastu-
die, ’s zaterdags lopen naar sjoel en geen elektriciteit gebruiken.
 De manier waarop Berthe en Sacha beiden hun Jodendom vormga-
ven kon bijna niet méér van elkaar verschillen: Berthe had heel weinig 
met het religieuze aspect – ‘ik ben niet erg spiritueel aangelegd’115 – en 
ze had zich pas als volwassene aangesloten bij de progressieve stroming 
binnen het Jodendom die de oude waarden en principes inpaste in de 
veranderende, moderne wereld van vandaag. Sacha daarentegen was 
van jongs af ondergedompeld in het religieuze Jodendom, en zijn hele 
sociale leven bevond zich binnen de orthodoxe gemeente, die de aloude 
Joodse gebruiken en riten hoog in het vaandel had staan. Toch besloten 
ze het samen te proberen. Hun relatie betekende dat er vooral voor Ber-
the in korte tijd behoorlijk veel veranderde. Natuurlijk, ze kón wel op 
vrijdagavond naar een verjaardagsfeestje van een niet-Joodse vriendin 
van haar middelbare school gaan, maar ze wist heel goed dat Sacha dat 
nu eenmaal liever niet had. Hetzelfde gold voor de telefoon opnemen op 
zaterdag. Dat was niet verboden, maar ze deed het toch liever niet meer. 
En het heeft ook voordelen: de halachische regels geven een duidelijk ka-
der waarmee Berthe – anders dan haar moeder – heel goed uit te voeten 
kan. Ze brengen haar rust. ‘Voordat ik Sacha ontmoette merkte ik dat ik 
sommige dingen wel at en andere dingen niet,’ zegt Berthe, ‘en ik vond 
het heel vermoeiend om steeds met mezelf een discussie te moeten aan-
gaan.’116

 Ondanks het hoge tempo van de veranderingen is de overgang naar 
de orthodoxie voor Berthe een geleidelijk proces. Uit een onderzoek van 
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Minny Mock naar Nederlandse vrouwen die orthodox zijn geworden, 
blijkt dat voor de meeste baälat tesjoeva (letterlijk: vrouwen die tot in-
keer komen) hetzelfde geldt: ze gaan steeds een stapje verder.117 Er zijn 
nog meer overeenkomsten: veel vrouwen worden orthodox omdat ze 
een orthodoxe partner hebben ontmoet, ze voelen zich goed bij het ac-
tieve sociale leven binnen de gemeente, en ze zijn over het algemeen niet 
heel spiritueel ingesteld.118 Interessant is bovendien dat veel orthodox 
uitgekomen vrouwen voorheen het Jodendom negatief benaderden van-
wege de Sjoa (‘Jodendom dodendom’119), maar dat ze het later juist posi-
tief willen belijden.120 Ook hierin staat Berthe dus niet alleen.
 Nu ze met Sacha is, hoeft ze steeds minder discussies met zichzelf te 
voeren. Hoewel ze het hele stelsel van regelgeving nog een beetje van 
buitenaf bekijkt – ‘het voelt als een soort spel dat je speelt, want eigen-
lijk slaat het natuurlijk allemaal nergens op’ –, merkt ze dat ze uit haar 
nieuwe kader een bepaalde mate van voldoening haalt. Dat neemt niet 
weg dat er ook wel nadelen aan haar ‘nieuwe leven’ zijn verbonden. Het 
zijn vooral praktische bezwaren: het is nu eenmaal onhandig dat ze op 
zaterdag in principe niemand kan bellen, en om in de winter op zaterdag 
heen en weer te lopen tussen het centrum van Amsterdam en de sjoel in 
Amstelveen is ook niet altijd een pretje. Ingrijpender is dat Berthe het ri-
sico loopt zichzelf te vervreemden van de niet-Joodse omgeving waarin 
ze opgroeide – en dat beseft ze heel goed. Aan de andere kant: ze is er-
van overtuigd dat échte vrienden en goede familie zullen beseffen dat ze 
gelukkig is met Sacha, en dat zij Berthe haar leven naar eigen inzicht zul-
len laten inrichten.

Verschuivende loyaliteiten

Elsa, Ulli, Suzanne en Berthe – alle vier de hoofdpersonen van dit 
hoofdstuk zijn nakomelingen van Eli d’Oliveira, maar de manier waar-
op zij hun Portugees-Joodse identiteit invulden (en nog steeds invullen) 
varieert en is soms zelfs tegengesteld. Om dieper in te gaan op hun in-
dividuele Portugees-Joodse identiteit zijn drie vormen van verbonden-
heid van belang: met de Joodse cultuur, met de Nederlandse samenle-
ving waarin ze leven en met hun Portugese afkomst. De verhouding 
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tussen deze identificaties is voor alle vier de familieleden verschillend, 
en in hun individuele levens bovendien niet constant gebleven.
 De verbondenheid met de Joodse cultuur bestaat uit grofweg drie er-
varingsgebieden.121 Het eerste is dat van de Joodse (religieuze) tradities 
en gebruiken die van generatie op generatie worden overgedragen. Van 
de vier familieleden is Ulli duidelijk degene die hieraan de minste waar-
de hecht. Hij is niet opgevoed met Joodse gebruiken – voor zover hij in 
zijn jeugd religie meekreeg was dat het lutherse geloof van zijn moeder 
– en ook in zijn volwassen leven voelde hij zich op geen enkele wijze ver-
bonden met het Jodendom. Ondanks het feit dat hij hiermee door de 
buitenwereld soms wel wordt geassocieerd, ziet hij zichzelf helemaal 
niet als ‘Joods’. Ulli’s tegenpool op dit vlak is zijn achternichtje Berthe. 
De Joodse tradities zijn heel belangrijk voor haar Joodse identiteit ge-
worden. Ze houdt zich steeds strikter aan Joodse regels en gebruiken, 
die inmiddels een integraal onderdeel van haar leven zijn gaan vormen. 
Elsa en Suzanne bevinden zich tussen Ulli en Berthe in. Bij Elsa was er 
wel enige verbondenheid met de Joodse traditie – ze liet haar zoon niet 
voor niets besnijden –, maar die toonde ze maar heel sporadisch. Suzan-
ne is steeds meer openlijk ‘Joods’ en gedraagt zich hier ook naar – met 
Joodse feestdagen serveert ze soms Joodse gerechten en ze kan genieten 
van een bar mitswa of een seideravond –, maar ze belijdt haar Jodendom 
op een vrije manier.
 Het tweede ervaringsgebied is dat van de gehechtheid aan Israël en 
het zionisme. Veel Joden in Nederland dragen de staat Israël een warm 
hart toe (wat overigens kritiek op de politiek van het Israëlische bewind 
niet hoeft uit te sluiten), hebben familieleden in Israël en zijn van plan 
om ooit nog naar Israël te emigreren. Deze laatste twee kenmerken zijn 
niet van toepassing op de vier familieleden. Wat betreft gehechtheid aan 
Israël bestaan er wel duidelijke verschillen. Ulli laat geen twijfel bestaan 
over zijn antipathie jegens Israël: ‘Ik ben er nog nooit geweest, en ik wil 
er ook niets mee te maken hebben.’122 Zijn tante Elsa stelde zich welwil-
lender op: het leek haar een goed idee om haar dochter naar een kib-
boets te sturen, ze sloot zich aan bij twee pro-Israëlische organisaties, 
en op latere leeftijd bracht ze er vakanties door. Ook Berthe is inmiddels 
twee keer in Israël geweest, maar ze koestert geen bijzondere gevoelens 
voor het land en zijn inwoners. ‘Ik word er vooral erg moe van,’ zegt ze – 



525

want zeker nu ze zich als Joodse vrouw profileert wordt ze ineens zowel 
door de Joodse als door de niet-Joodse buitenwereld geacht een mening 
over Israël te hebben.123 Zelf slaat ze stukken over Israël in de krant liever 
over; ze stelt zich bewust neutraal op. Haar moeder Suzanne, ten slotte, 
is veel positiever over Israël. Zij reist de laatste jaren regelmatig naar Is-
raël af – reizen waar ze naar uitkijkt en waarop ze veel goede kennissen 
bezoekt. Ook was ze onder de indruk van de oratorische kwaliteiten van 
de huidige Israëlische premier Netanyahu (Likoed), toen die in Neder-
land een speech gaf. Tegelijkertijd is ze kritisch op de Israëlische neder-
zettingenpolitiek.124

 De doorwerking van de Tweede Wereldoorlog is het derde ervarings-
gebied waarbinnen verbondenheid met de Joodse cultuur optreedt. 
Voor Elsa, Ulli en Suzanne is dit de belangrijkste component van hun 
Joodse identiteit. Elsa maakte het antisemitisme van de nazi’s aan den 
lijve mee; de twee maanden die ze doorbracht in Westerbork vormden 
een ijkpunt in haar leven. Dat ze na de oorlog als huisarts veel Joodse pa-
tiënten had en haar zoon liet besnijden, was direct te herleiden tot haar 
ervaringen in de oorlog. Ulli maakte als kind tijdens de bezetting het no-
dige mee: hij zag Joodse klasgenootjes verdwijnen, hij leerde wat hon-
ger was en hij verloor zijn opa, bij wie hij wekelijks op bezoek ging. La-
ter maakte hij mee dat mensen zich verheugden in zijn aanwezigheid 
vanwege zijn Joodse achtergrond – en dat had alles met de Sjoa te ma-
ken. De oorlog zou voor altijd zijn referentiekader beheersen. Voor Su-
zanne was dat in steeds grotere mate het geval. Vooral sinds de dood van 
haar moeder en haar Polen-reis met het Nederlands Auschwitz Comité 
speelt de oorlog een aanzienlijke rol in haar leven. Eigenlijk is Berthe de 
enige van de vier bij wie hiervan veel minder sprake is. Hoewel de Polen-
reis ook op haar een onuitwisbare indruk maakte, ziet zij de oorlog als 
een afgesloten hoofdstuk. Ze zou zichzelf ook niet betitelen als een lid 
van de ‘derde generatie’ op wie de oorlog nog steeds doorwerkt.125

Naast verbondenheid met de Joodse cultuur voelden en voelen de vier 
familieleden een loyaliteit met de Nederlandse cultuur en samenleving. 
De mate waarin je jezelf als Jood tot deze cultuur vindt behoren, kan 
verschillen; zie bijvoorbeeld de titel van een hoofdstuk, geschreven door 
Hans Blom en Joël Cahen, in een van de twee handboeken over de ge-
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schiedenis van de Joden in Nederland: ‘Joodse Nederlanders, Neder-
landse Joden en Joden in Nederland’.126 Alle vier de familieleden zijn – in 
tegenstelling tot hun zeventiende-eeuwse voorouders – geboren en ge-
togen in de Nederlandse samenleving, waarvan ze volledig deel uitma-
ken en waaraan ze geen concessies wilden en willen doen: als Berthe ’s 
winters bijvoorbeeld ‘op zaal’ staat, zal ze op vrijdagmiddag niet al om 
twee uur naar huis gaan om voor het ingaan van de sabbat thuis te zijn 
– de Nederlandse samenleving is nu eenmaal niet ingericht op ortho-
dox-Joodse gebruiken, en die zal ze dus niet laten prevaleren.127 Kortom, 
Elsa, Ulli, Suzanne en Berthe waren en zijn eerst en voor alles Neder-
landers. Maar het is belangrijk om te beseffen dat Elsa niet altijd door 
(een deel van de) buitenwereld zo is gezien. Toen zij op 29 juni 1942 in 
de krant las dat nazicommissaris-generaal Fritz Schmidt in een rede had 
beloofd alle voljoden ‘even arm’ te laten terugkeren ‘vanwaar ze geko-
men zijn’, had hij het ook over Elsa en haar familie.128 Hoewel ze zich 
zelf een Nederlander voelde, was ze voor de nazi’s en hun collabora-
teurs een Jood in Nederland.

Is er bij alle vier de familieleden een overduidelijke verbondenheid met 
de Nederlandse en – tot op zekere hoogte – de Joodse cultuur, het is 
maar de vraag of bij hen ook een Portugese loyaliteit te ontwaren is. Bij 
Elsa was het Portugese element aanwezig, alleen al omdat ze in de oor-
log nadrukkelijk tot de selecte groep van ‘zuivere’ Portugezen behoor-
de. In de twee meest aangrijpende maanden van haar leven woonde ze 
met de andere lotgenoten van de Portugezenlijst in de aparte ‘buiten-
landersbarak’ van Westerbork, moest ze zich als Portugese laten keuren 
door het nazicomité, en zag ze met eigen ogen haar mede-Portugezen in 
de trein naar Theresienstadt vertrekken. Opvallend genoeg identificeer-
de Elsa zich na de oorlog helemaal niet met de Portugese groep. Boven-
dien sprak ze nooit over veronderstelde verschillen tussen Sefardiem en 
Asjkenaziem – tekenend is dat haar kinderen tot voor kort niets wisten 
over haar curieuze studentenbaan bij Ariëns Kappers, die ze had geas-
sisteerd bij het opmeten van honderden Sefardische schedels. Ook over 
de grootschaligheid en achtergronden van de Aktie Portugesia zweeg 
ze, hoewel ze daarvan – mede wegens de intensieve betrokkenheid van 
haar vader en broer – toch op de hoogte moet zijn geweest. Mogelijk 
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speelde een gevoel van schaamte mee; niet voor niets was de Aktie door 
enkele invloedrijke Asjkenazische historici sterk veroordeeld.129

 De Portugese verbondenheid gold aanvankelijk veel minder voor Ulli 
en Suzanne: hun achternamen zijn weliswaar Portugees, maar zij heb-
ben het grootste deel van hun leven geen binding gehad met de Portuge-
se gemeente en andere Portugese Joden. Wel zijn ze zich in de loop van 
de tijd meer gaan interesseren voor de geschiedenis van de Sefardiem. 
Ulli schreef niet alleen verschillende stukken over de geschiedenis van 
de Portugese Joden in Nederland tijdens de oorlog, hij publiceerde ook 
over de volkenrechtelijke implicaties van recente besluiten van Spanje 
en Portugal om aan Sefardische Joden de mogelijkheid te bieden zich op 
vereenvoudigde wijze te naturaliseren.130 Suzanne heeft zich naar aan-
leiding van haar huizenonderzoek inmiddels ook verdiept in de Portu-
gees-Joodse geschiedenis en cultuur, en de laatste jaren heeft ze de con-
tacten met de Portugese gemeente aangehaald. In 2014, 87 jaar na de 
uitschrijving van haar overgrootvader Eli, is ze zelfs lid geworden.
 Berthe, ten slotte, vindt de verschillen tussen Sefardiem en Asj-
kenaziem in Amsterdam weinig belangrijk: ‘Voor mij is er niet zoveel 
verschil tussen het stukgooien en het stuktrappen van een glas.’131 Haar 
Joodse vrienden en kennissen zijn vrijwel zonder uitzondering van Asj-
kenazische afkomst. Hoogstens worden onderling wel eens grapjes ge-
maakt over stereotypen die van oudsher aan de verschillende Joodse be-
volkingsgroepen zijn verbonden. Maar die grapjes hebben weinig om 
het lijf. Het is, opvallend genoeg, Berthes (Asjkenazische) partner Sa-
cha die wél enigszins hecht aan haar Portugese roots. Hij is er op een 
bepaalde manier trots op dat zij zulke mooie Portugese namen – waar-
onder die van twee voormalige opperrabbijnen – in haar familie heeft.132 
De glans van de illustere Portugese gemeente uit de Gouden Eeuw is 
nog steeds niet helemaal verdwenen.
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Slot

7 september 2014 – naar die dag hadden Eli d’Oliveira’s achterkleindoch-
ter Berthe Verdonck en haar verloofde Sacha van Ravenswade maan-
denlang uitgekeken. Het was de dag van hun huwelijk, gesloten door 
chacham Pinchas Toledano in de prachtige snoge van de Portugees-Is-
raëlietische Gemeente van Amsterdam. De ceremonie verliep groten-
deels volgens de traditionele Portugese rite: Sacha had een hoge zijden 
hoed op, de gebeden werden op Sefardische wijze gezegd en ter bezege-
ling van het huwelijk gooide de bruidegom een glas stuk. Toch waren er 
vanwege Sacha’s achtergrond ook Asjkenazische elementen ingebracht. 
Als chazan vond hij het bijvoorbeeld belangrijk dat er tevens Hoogduit-
se liederen klonken en hij had een voorkeur voor een andere ceremo-
niële volgorde dan bij volledig Sefardische huwelijken gebruikelijk was. 
Bovendien hield rabbijn Groenewoudt van Sacha’s eigen Amstelveense 
sjoel een toespraak. Ook niet-Joodse tradities speelden bij het huwelijk 
een rol. Voorafgaand aan de bruiloft hadden Berthes school- en studie-
vriendinnen bijvoorbeeld een ouderwets vrijgezellenfeest voor haar ge-
organiseerd. Kortom, het huwelijk van Berthe en Sacha was een vlecht-
werk, waarin de verschillende Portugese, (Asjkenazisch-)Joodse en 
Nederlandse identificaties van het paar samenkwamen. In de maanden 
voorafgaand aan de grote dag was lang nagedacht – en onderhandeld – 
over welke identificaties op welk moment de boventoon zouden voeren.
 337 jaar en één dag eerder, op 6 september 1677, was in hetzelfde sy-
nagogecomplex een ander huwelijk gesloten: op die dag trouwde Eli 
d’Oliveira’s voorvader Moseh d’Oliveira ‘de Italia’ met Lea Trevino. 
Ook toen was het de chacham, Isaac Aboab da Fonseca, die het huwelijk 
voltrok. Aboab zal evenwel niet hebben toegestaan dat er ook Asjkenazi-
sche en niet-Joodse, Nederlandse elementen in het huwelijk werden ver-
werkt: de Sefardiem waren pas enkele generaties in Nederland en had-
den er juist alles aan gedaan om – nadat ze bijna anderhalve eeuw hun 
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geloof en rituelen niet in het openbaar hadden mogen belijden op het 
Iberisch Schiereiland – het normatieve Jodendom volgens Sefardische 
rite in ere te houden. Bovendien was er geen reden om dergelijke andere 
elementen in te passen: Moseh d’Oliveira de Italia trouwde immers niet 
met een Asjkenazische partner (dat was ten strengste verboden), maar 
met een Sefardische vrouw. Bovendien had hij waarschijnlijk nog wei-
nig omgang met niet-Joodse Nederlanders gehad: hij woonde pas sinds 
kort in Amsterdam, en in die stad vormden de Portugese Joden een vrij 
afgesloten sociale gemeenschap. Was de wereld van zijn jeugd het Vene-
tiaanse getto, in de tweede helft van zijn leven was zijn wereld die van de 
Portugees-Joodse buurt in Amsterdam.
 Maar in de loop van de tijd veranderden de bindingen van Eli 
d’Oliveira’s voorouders. Dat ging aanvankelijk heel langzaam. Mosehs 
zonen waren, voor zover is na te gaan, typische representanten van de 
groep welgestelde Sefardische kooplieden en effectenhandelaren die 
het gebied rond de Nieuwe Heren- en Keizersgracht bewoonden. Ze 
dreven weliswaar handel met de wijde wereld – en dus ook met Neder-
landers: niet voor niets gebruikte Elias (1691-1751) de naam ‘Olivier’ in 
plaats van ‘D’Oliveira’ in de bedrijfsnaam van zijn handelskantoor –, 
maar ze spraken Portugees, en hun sociale leven vond nog steeds vrijwel 
volledig plaats binnen de Portugese gemeenschap. Ze waren vrome ge-
meenteleden, die hun (huwelijks)banden met belangrijke rabbijnenfa-
milies als de Sasportassen en de D’Azevedo’s koesterden. Met de steeds 
talrijkere Asjkenaziem voelden ze vrijwel alleen verwantschap op religi-
eus gebied.
 Veel veranderde in de tweede helft van de achttiende eeuw, toen de 
Portugese gemeenschap in Amsterdam onevenredig hard werd getrof-
fen door twee internationale economische crises in 1763 en 1772-1773. 
Binnen het bestek van één generatie trad de armoede in. Iemand als 
Abraham d’Oliveira (1749-1823) was geboren in de wereld van pracht en 
praal, van welgestelde Sefardische renteniers met overdadige grachten-
panden en buitenhuizen aan de Vecht. Maar na de dramatische econo-
mische ontwikkelingen aan het einde van de eeuw was hij aan lagerwal 
geraakt. Op relatief jonge leeftijd, en waarschijnlijk vanwege zijn oud-
Portugese naam, kwam hij in het oudemannenhuis van de gemeente te-
recht – hij kon niet meer zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Met het 
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veranderen van de sociaaleconomische positie en het verstrijken van de 
tijd verschoven ook de verschillende identificaties. Veelzeggend is bij-
voorbeeld dat de recalcitrante Abraham een Hoogduitse vrouw trouw-
de, hoewel dat formeel, volgens de regels van de Portugese gemeente, 
verboden was. Het was een stap die een eeuw eerder uit den boze was 
geweest.
 In de negentiende eeuw gingen de luiken tussen de hokjes van de Se-
fardische, Asjkenazische en christelijke bevolkingsgroepen langzaam 
(verder) open. De D’Oliveira’s hadden, net als alle andere (Portugese) 
Joden in Nederland, het Nederlands staatsburgerschap gekregen. Ze 
waren formeel Nederlanders. Dat betekende niet dat ze nu volledig ge-
integreerd waren in de Nederlandse samenleving – integendeel. Maar 
door de politiek van natievorming van koning Willem i en de hiermee 
verband houdende onderwijsvernieuwingen kwam er wel meer contact 
met niet-Joodse Nederlanders, wier taal ze inmiddels vloeiend spraken. 
Ook de grenzen tussen met name de lagere regionen van de Sefardische 
gemeenschap en die van de Asjkenaziem vervaagden; de formele ophef-
fing van het huwelijksverbod tussen leden van beide Joodse gemeenten 
in 1810 spreekt boekdelen. Abraham d’Oliveira (1811-1855), naamgenoot 
en kleinzoon van de excentrieke vrijbuiter, trouwde bijvoorbeeld in de 
snoge met zijn Hoogduitse bruid Grietje Levee. Als dansmeester ver-
diende hij de kost door (gemaskerde) bals te leiden voor Sefardische, 
Asjkenazische én niet-Joodse feestvierders. De negentiende-eeuw-
se amusementsindustrie bleek een sector waarin geen plaats was voor 
strikte scheiding van rangen, standen en bevolkingsgroepen, maar wel 
voor diversiteit. Ook het leven van Abrahams zoon Jacques (1835-1867), 
de over de hele wereld rondtoerende vioolvirtuoos, laat zien dat het in 
de negentiende eeuw voor Portugese Joden mogelijk was om over de 
schutting van de eigen gemeenschap te kijken, en soms zelfs om erover-
heen te klimmen.
 In de tweede helft van de jaren zestig van de negentiende eeuw vond 
een gebeurtenis plaats die qua impact vergelijkbaar was met de econo-
mische crises van een eeuw ervoor, maar dan in positieve zin. Door de 
vondst van grote diamantvelden in Zuid-Afrika kreeg de van oudsher 
door Joden gedomineerde diamantindustrie in Amsterdam een enorme 
impuls. Sefardische en Asjkenazische Joden sloegen en masse aan het 
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slijpen. Van de economische mogelijkheden binnen de industrie ging 
een emancipatoire werking uit. Die werd versterkt door de komst van de 
a ndb onder leiding van Henri Polak, die een grote aantrekkingskracht 
op jonge, Joodse diamantbewerkers uitoefende. Omdat er tegelijkertijd 
weinig kracht uitging van de leiding van de Portugese gemeente – de-
cennialang was de pig verstoken van een opperrabbijn, en de parna-
siem leefden vaak zelf niet naar hun eigen maatstaven – was voor veel 
Portugese diamantbewerkers en hun families de stap naar secularise-
ring en socialisme klein. Zo ook voor leden van de familie D’Oliveira.
 Eli d’Oliveira (1886-1944), de hoofdpersoon van dit boek, was de 
zoon van een diamantslijper. In zijn jeugd raakte hij bevangen door het 
socialisme. Hoewel hij deze ideologie vrij snel vaarwel zei, vervreemd-
de hij steeds meer van de Portugese gemeente – hij zou zich in 1927 zelfs 
uitschrijven. Tegelijkertijd maakte Eli volop deel uit van de Nederland-
se samenleving: hij publiceerde in niet-Joodse kranten en tijdschriften, 
sprak regelmatig voor de av ro-radio en hij had een gevarieerde vrien-
den- en kennissenkring. Zijn Nederlandse identificatie was uitermate 
hoog, zijn Joodse binding vrijwel afwezig. Ook zijn Portugese loyali-
teit was weinig zichtbaar. Toch kwam deze af en toe bovendrijven, bij-
voorbeeld bij de bespreking van een toneelstuk dat zich afspeelde in een 
Sefardisch milieu. Dan werd duidelijk dat hij in zekere zin trots was op 
zijn afkomst, en dat het hem persoonlijk raakte als die op enigerlei wijze 
werd bespot.
 Maar in de Tweede Wereldoorlog probeerde Eli d’Oliveira uit alle 
macht om aan zijn afkomst te ontkomen. Dat wil zeggen, aan zijn Por-
tugees-Joodse afkomst. Binnen het kader van de Aktie Portugesia pro-
beerde hij te bewijzen dat zijn Portugese voorouders gelieerd waren aan 
oudchristelijke families, en dat er in de loop van de tijd vrijwel geen ver-
menging met Asjkenaziem was opgetreden. Bovendien had zijn familie, 
volgens de genealogisch-historische rapporten die hij in opdracht van 
zijn advocaat samenstelde, enkele belangrijke dokters in de gelederen, 
die in hoog aanzien stonden binnen de Nederlandse samenleving. Zijn 
door de Aktie opgedrongen identiteit bestond nog steeds uit een hoge 
Nederlandse en een afwezige Joodse identificatie. Het verschil was dat 
hij zijn Portugese afkomst buitenproportioneel opklopte.
 Dat werd ook gedaan door de wetenschappers en advocaten die met 
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hun vele rapporten en bezwaarschriften de Aktie Portugesia vormga-
ven volgens de eeuwenoude ‘mythe van Sefardische superioriteit’. Ze 
hadden goede hoop dat hun aanpak een gunstige uitkomst teweeg zou 
brengen, en ook veel Portugezen zagen de Aktie Portugesia als hun 
meest kansrijke reddingsstrategie; van de groep ‘zuivere’ Portugezen 
op de Portugezenlijsten – onder wie Eli, zijn vrouw Loe en dochter El-
sa – ging slechts een gering aantal in onderduik. Helaas, want hoewel 
de Duitsers, in de persoon van Hans Calmeyer, in eerste instantie ont-
vankelijk waren voor de Portugese genealogische, historische, culturele, 
politieke, raciale, linguïstische en psychologische theorieën, gingen ze 
er uiteindelijk toch niet in mee. De Amsterdamse (en Haagse) Sefardi-
em mochten in de ogen van de nazi’s dan Portugees en Nederlands zijn, 
ze waren bovenal Joods. Dat gold ook voor Eli d’Oliveira: in zeven gene-
raties D’Oliveira’s was er niemand geweest die zó was afgedreven van 
het Jodendom als hij, maar ironisch genoeg was híj degene voor wie zijn 
afkomst een onontkoombare rol speelde – en hem noodlottig werd.
 De weinige overlevende Joden in Nederland bevonden zich na de oor-
log in een situatie die onvergelijkbaar was met de vooroorlogse perio-
de. Ze hadden allen veel familieleden verloren en afschuwelijke gebeur-
tenissen meegemaakt. Deze ervaringen werkten verbindend en leidden 
regelmatig tot een vergroting van de Joodse loyaliteit. Bij Eli’s dochter 
Elsa d’Oliveira (1913-1998) wees vóór de oorlog bijvoorbeeld weinig op 
enige affiniteit met haar Joodse afkomst, maar nadat ze in de oorlog op 
miraculeuze wijze was ontsnapt aan de dood, kwam haar binding met 
het Jodendom enkele keren aan de oppervlakte. Haar lidmaatschap van 
zionistische verenigingen en de keuze om haar eerste naoorlogse zoon 
Rob te laten besnijden zijn veelzeggend. Ook uit de levens van andere 
nakomelingen van Eli d’Oliveira blijkt hoezeer de (doorwerking van de) 
Sjoa van invloed was op hun identiteit: bij Ulli d’Oliveira (1933) bepaalt 
de oorlog nog steeds zijn referentiekader, bij Suzanne (1949) maakt 
de oorlog tot op heden zelfs deel uit van veel van haar dagelijkse acti-
viteiten. Suzannes oorspronkelijk ambivalente omgang met haar ach-
tergrond heeft er bovendien deels toe geleid dat haar dochter Berthe er 
bewust en met volle overgave voor koos om haar Joodse loyaliteit een 
belangrijke plaats in haar leven te geven.
 Nam de Joodse identificatie bij de in dit boek uitgelichte nakomelin-
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gen van Eli d’Oliveira over het algemeen toe, voor de binding met de 
Portugese achtergrond gold het omgekeerde. Hoewel Eli en zijn voor-
ouders zich tot op zekere hoogte verbonden voelden met en trots waren 
op hun Portugese roots, is bij zijn nakomelingen van die betrokkenheid 
en trots veel minder te merken. Suzanne vormt (sinds kort) de uitzonde-
ring: de afgelopen jaren heeft ze toenadering gezocht tot de Portugese 
gemeente, waarvan ze lid is geworden. Voor de anderen geldt: ja, de dub-
bele achternamen zijn mooi, de geschiedenis van de Portugese Joden in 
Amsterdam is interessant en de snoge is een prachtige huwelijkslocatie 
– maar daar houdt de identificatie wel zo’n beetje op.
 Misschien dat de Aktie Portugesia onbewust meespeelt in hun hou-
ding. Het is alleszins te begrijpen dat Portugezen als Eli d’Oliveira in de 
oorlog aan hun Joodse stempel probeerden te ontkomen door de mythe 
van Sefardische superioriteit uit te spelen; ze ondernamen immers niets 
meer dan een poging om in een kansloze situatie de huid van henzelf en 
hun families te redden. Bovendien is het niet zo dat zij hierbij de hope-
loze positie van de Asjkenazische Joden aantastten, want – het kan niet 
genoeg worden benadrukt – zonder de Aktie Portugesia zou het ver-
schrikkelijke lot van de Asjkenaziem even verschrikkelijk zijn geweest. 
Maar in de naoorlogse beeldvorming was de Aktie Portugesia bepaald 
niet iets om trots op te zijn: de Portugezen hadden immers met hun ras-
senkundige rapporten impliciet de nazistandpunten ten opzichte van de 
Hoogduitse Joden gelegitimeerd. Het was een handelwijze die door ver-
scheidene naoorlogse Asjkenazische auteurs fijntjes werd uitgelicht.
 De dramatische Aktie Portugesia, waaraan leden van de familie 
D’Oliveira op verschillende niveaus hadden meegewerkt, was dus een 
dubbele mislukking: de ‘zuivere’ Portugezen van de Portugezenlijst wa-
ren niet gered en het imago van de kleine groep overlevende Portuge-
zen was bezoedeld. Mocht Eli d’Oliveira met het ingaan van de oorlog 
niet zijn gespeend van een zekere trots op zijn Portugese afkomst, pa-
radoxaal genoeg deed juist de Aktie Portugesia – die zo hoog inzette op 
Portugese trots en superioriteitsgevoelens – deze Portugese binding bij 
vrijwel al zijn nakomelingen verdwijnen. Dat wil niet zeggen dat zij hun 
eigen familiegeschiedenis uit de weg gaan: dit boek – oorspronkelijk een 
opdracht van de familie zelf – vormt daarvoor het bewijs.
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Verklarende woordenlijst

Aby Jetomim: ‘Vader der Wezen’. Jongensweeshuis van de Portugees-Joodse ge-
meente

Al-Andalus: benaming die de Moren gaven aan het door hen beheerste gedeelte 
van het Iberisch Schiereiland

aprova: openbare proefdienst
apuntador: aanwijzer
ascamoth: reglementen van de Portugees-Joodse gemeente
aspacoth: maandgelden

Baal darsjan: de laagste van de drie graden van godsdienstonderwijzer
baälat tesjoeva: ‘vrouwen die tot inkeer komen’. Tot het Jodendom bekeerde vrou-

wen
Beth Jacob: ‘Huis van Jacob’. Een van de drie Portugees-Joodse gemeenten in Am-

sterdam die in 1639 samen de K.K. de Talmud Torah zouden vormen
bret mila: besnijdenis

cabana: loofhut
chacham: opperrabbijn van een Sefardische gemeente
chaloetsa: Joodse kinderloze weduwe die via een zogenoemde chalitsa-procedure 

ontheven is van de plicht om een zwagerhuwelijk aan te gaan
chanoekia: chanoekalamp, vaak een kandelaar, voor acht lichten plus een extra 

licht waarmee de andere worden aangestoken
chatan Beresjiet: ‘bruidegom van de Genesis’. Degene die op het feest van Sim-

chat Tora de Tora opnieuw begint voor te lezen (erefunctie)
chatan tora: ‘bruidegom der wet’. Degene die op het feest van Simchat Tora de 

Tora uitleest (erefunctie)
chazan (mv. chazaniem): voorzanger/voorlezer in de synagoge
choepa: huwelijksplechtigheid
congregante (mv. congregantes): niet-contribuerend lid van een Sefardische ge-

meente zonder stemrecht
conversos: Joodse bekeerlingen tot het christendom op het Iberisch Schiereiland. 

Zij worden ook ‘maranen’ of ‘nieuwchristenen’ genoemd
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convivencia: benaming voor het relatief vreedzaam samenleven van moslims, jo-
den en christenen in Moorse koninkrijken tussen 711 en 1492

creatura: overleden kind ouder dan een maand

despachados: ‘weggestuurden’. Lidmaten die een uitkering ontvangen om ten 
minste voor vijftien jaar naar elders te vertrekken

dhimmi: aanduiding voor een niet-moslim onder islamitisch bestuur die onder 
voorwaarden de eigen religie mag blijven aanhangen

dote: bruidsschat

Ets Haim: ‘Boom des Levens’. Benaming van het rabbijnenseminarium van de 
Amsterdamse Portugees-Joodse gemeente

finta: de vaste belasting voor contribuerende leden van een Sefardische gemeente

gabay: penningmeester
gabay de sedaca: penningmeester van de armenkas
Gemara: commentaren van geestelijken op de mondelinge uitleggingen van de 

Tora

halacha: het geheel van voorschriften
hascaba: gebed voor de zielenrust van de overledene in de Sefardische ritus
Hase Hamaharacha: ‘Brandstapel op het altaar’. Broederschap dat brandhout on-

der de armen verdeelde
Haskala: de Joodse Verlichting
Hateret Tipheret: ‘Kroon van Schoonheid’. Jongerenvereniging die religieuze stu-

die combineerde met charitatief werk
Hebra de Casar Orfas: ‘Vereniging tot het Uithuwelijken van Weesmeisjes’ van de 

Venetiaanse Sefardische gemeente
Honen Dalim: ‘Bescherming van de Armen’. Naam van een charitatieve vereni-

ging die zieke gemeenteleden en arme weduwen bijstond

imposta: belasting, bestaande uit een percentage op de (ver)koop van voc- en 
wic-aandelen en allerhande producten als goud, zilver en diamanten

jachied (mv. jechiediem): contribuerend lid van een Sefardische gemeente met 
stemrecht

Kaddiesj: Aramees gebed dat onder andere wordt gezegd ter herdenking van de 
doden

kehila: Joodse gemeente
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kemia: een Joodse amulet
ketoeba: huwelijkscontract

levaja: begrafenis
limpieza de sangre: ‘zuiverheid van het bloed’. Aanduiding voor Iberische rassen-

wetten
Livro de segredos: ‘Boek van geheimen’. Hierin werden personen opgenomen die 

rechtstreeks geld hadden ontvangen van de parnasiem, maar van wie dat niet 
bekend mocht worden

maämad: bestuur van een Sefardische gemeente. Tevens benaming voor de zaal 
waarin het bestuur vergadert

magied: de middelste van de drie graden van godsdienstonderwijzer
mamzer: kind uit een niet-geoorloofde relatie, bastaard
Maskil el Dal: ‘Die de Armen Gadeslaat’. Broederschap die behoeftige gemeen-

teleden ondersteunde die om een of andere reden niet in aanmerking kwamen 
voor uitdeling uit de armenkas van de gemeente

maskiliem: verlichte, ontwikkelde Joden. Aanhangers van de Haskala
mediene: provincie
medras grande: grote leerschool
medras pequeno: kleine leerschool
Meil Sedaca: ‘Mantel der liefdadigheid’. Broederschap dat winterjassen onder de 

armen verdeelde
Mesib Nefes: ‘Zielsverkwikking’. Negentiende-eeuws oudevrouwen- en zieken-

huis
mezoeza: kokertje met gebedsteksten dat volgens traditioneel Joods gebruik op 

deurposten wordt aangebracht
midrasj: bepaald genre rabbijnse uitleg van de Tenach
mikwe: ritueel Joods badhuis
Mishenet Zequenim: ‘Steun der Ouden’. Oudemannenhuis
mitswe (mv. mitswot): gebod, goede daad
moree: de hoogste van de drie graden van godsdienstonderwijzer

Neveh Salim: ‘Oase van Vrede’. Portugese synagoge in Maarssen

parnas (mv. parnasiem): bestuurder van een Joodse gemeente
Pesach: Joods paasfeest waarop de uittocht van de Israëlieten uit Egypte wordt 

gevierd.
pobres: armlastigen
Poeriem: ‘Lotenfeest’, waarbij de Joden vieren dat ze niet meer door vijanden als 

Maman worden bedreigd
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promessas: vrijwillige bijdragen die tijdens diensten werden geïnd in de snoge
purimshpiln: parodieën op gebeden en heilige teksten die tijdens Poeriem in mo-

noloogvorm werden opgevoerd

Reconquista: de christelijke verovering van het Iberisch Schiereiland, voltooid in 
1492

Registro dos despachados: register van uitkeringen aan lidmaten om ten minste 
voor vijftien jaar naar elders te vertrekken

ros: hoofd
Rosj Hasjana: Joods Nieuwjaar

samaas: koster van een Joodse gemeente
Santa Companhia de Dotar Orfas e Donzelas: ‘Heilige Broederschap tot het Uithu-

welijken van Weesmeisjes en Jongedochters’ van de Amsterdamse Portugees-
Joodse gemeente, doorgaans afgekort tot ‘Dotar’

sedaca: liefdadigheid, armenkas van de gemeente
Sefarad: de Hebreeuwse naam voor Spanje
Simchat Tora: ‘Vreugde der Wet’. Feestdag waarop de jaarlijkse cyclus van Torale-

zingen wordt afgesloten en opnieuw wordt begonnen
Sjavoeot: ‘Wekenfeest’, genoemd naar de zeven weken die worden geteld vanaf 

Pesach
sjofar: ramshoorn
Soekot: Loofhuttenfeest
sofeer: schrijver van religieuze documenten; dichter

talliet (mv. tallitot): gebedskleed, vierkante doek die om de schouder wordt gesla-
gen met aan elke hoek een kwast

Talmud Thora: ‘Studie der Wet’. In 1616 opgerichte vereniging om het onderwijs 
voor de Sefardische jongeren in Amsterdam te verzorgen

teba: het verhoogde platform in de synagoge waarop de chazan staat bij het leiden 
van de dienst

tefilien: gebedsriemen
Tenach: Joodse Bijbel, oude testament
tokeang: de blazer van de ramshoorn
tudescos: door Sefardische Joden gebruikte term voor Asjkenazische Joden. Let-

terlijk: ‘Duitsers’

Vestiaria: de kledingbedeling
Vestiaria dos Talmidim: ‘Kleren voor de Leerlingen’. Broederschap dat kleren on-

der scholieren en studenten verdeelde
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Afkortingen

adb : Antwerpse Diamantbewerkersbond
a ndb : Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond
bw p : Belgische Werkliedenpartij
cbg : Centraal Bureau voor Genealogie
cjo : Centraal Joods Overleg
gdh : Gemeentearchief Den Haag
ggb : Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit
gi : Mischlinge i . Grades, door de nazi’s gebruikte benaming voor mensen met 
twee Joodse grootouders, maar zonder Joodse huwelijkspartner en geen lidmaat-
schap van een Joods kerkgenootschap
gii : Mischlinge ii . Grades, door de nazi’s gebruikte benaming voor mensen met 
slechts één Joodse grootouder, maar zonder Joodse huwelijkspartner en geen lid-
maatschap van een Joods kerkgenootschap
hua : Het Utrechts Archief
iisg : Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
jmw : Joods Maatschappelijk Werk
k naw : Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
kwi-a : Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und 
Eugenik
Liro: Lippmann-Rosenthal & Co. (Sarphatistraat). Duitse bank, in de oorlog op-
gericht om systematisch Joods bezit te registreren en vervolgens te roven
ljg : Liberaal Joodse Gemeente
na : Nationaal Archief
nik : Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap
nsb : Nationaal-Socialistische Beweging
nzso : Nederlandse Zionistische Studenten Organisatie
nsdap : Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterspartei
ohs : Openbare Handelsschool
pbc : Persoonsbewijzen Centrale
pig : Portugees-Israëlietische Gemeente
pik : Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap
rib : Rijksinspectie voor de Bevolkingsregisters
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sa a : Stadsarchief Amsterdam
sdap : Sociaal-Democratische Arbeiders Partij
sdb : Sociaal-Democratische Bond
s.n.e .l . : Schrijf Neer En Lees!
wizo : Women’s International Zionist Organization
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1. Voor de adressen van de nsdap-Kindergarten, het gemeentelijke nsb-hoofd-
kwartier en de Amsterdamse woning van Seyß-Inquart heb ik mij gebaseerd op 
Bianca Stigter, De bezette stad. Plattegrond van Amsterdam 1940-1945 (Amsterdam 
2005) 177-182.
 2. Voor de karakterisering van dhr. Cosquino verlaat ik mij op het oordeel van 
een van zijn opvolgers als gemeentearchivaris, mevrouw Wil Pieterse. Telefo-
nisch gesprek met mevr. Pieterse, 8 januari 2014.
 3. W.S. Unger, ‘De Nederlandse archieven en de oorlog’, Nederlands Archieven-
blad 53 (1949) nr. 3, 101-134, aldaar 118.
 4. W.J. van Hoboken, ‘Het archief en de Joden 1940-’45’, Maandblad Amstelo-
damum 72 (1985) nr. 3, 57-61, aldaar 57.
 5. Onder Sefardiem wordt verstaan ‘afstammelingen van Joden die in Spanje 
of Portugal leefden vóór de verdrijving van 1492’. Alan D. Corre e.a., ‘Sephar-
dim’, in: Michael Berenbaum en Fred Skolnik (red.), Encyclopedia Judaica 18, 2e 
editie (Detroit 2007) 292-305, aldaar 292. In dit boek zullen de termen ‘Portugese 
Joden’, ‘Sefardische Joden’ en ‘Sefardiem’ door elkaar heen worden gebruikt. Dit 
geldt evenzeer voor de termen ‘Hoogduitse Joden’, ‘Asjkenazische Joden’ en ‘Asj-
kenaziem’.
 6. Ileen Montijn, Hoog geboren. 250 jaar adellijk leven in Nederland (Amster-
dam/Antwerpen 2012) 72-81.
 7. Over de operatie van de Sefardiem, de zogenoemde ‘Aktie Portugesia’, is vrij 
veel, maar meestal fragmentarisch gepubliceerd. Het meest uitgebreid zijn Ger-
aldien von Frijtag Drabbe Künzel, Het geval Calmeyer (Amsterdam 2008) 127-141 
en Mathias Middelberg, Judenrecht, Judenpolitik und der Jurist Hans Calmeyer in 
den besetzten Niederlanden 1940-1945 (Göttingen 2005) 310-324, maar zij belich-
ten de operatie voornamelijk met het doel om de figuur van Calmeyer beter te 
kunnen begrijpen. Dat is ook het geval bij Ruth van Galen-Herrmann, Calmeyer, 
dader of mensenredder? Visies op Calmeyers rol in de jodenvervolging (Soesterberg 
2009) 98-105. Salomon Louis Vaz Dias, ‘“Talmoed Tora keneged koelam”. Bij-
drage tot de geschiedenis der Portugees-Israëlietische Gemeente te Amsterdam 
in de Tweede Wereldoorlog’, Studia Rosenthaliana 29, 1 (1995) 29-70, aldaar 33-43, 
bestudeerde de Aktie vanuit het perspectief van de Portugees-Israëlietische Ge-
meente. De memoires van de belangrijkste advocaat van de Portugezen zijn zeer 
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instructief: Y.H.M. Nijgh, ‘Genealogie gedurende de bezetting’, in: Liber ami-
corum Jhr.mr. C.C. van Valkenburg (’s-Gravenhage 1985) 219-234. Dat geldt ook 
voor passages in de standaardwerken van de eerste generatie Nederlandse oor-
logshistorici: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoor-
log v ii  (’s-Gravenhage 1976) 405-407; idem, Het Koninkrijk v i  (’s-Gravenhage 
1975) 54-56; J. Presser, Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse 
Jodendom 1940-1945 ii  (’s-Gravenhage 1965) 72-83; J. Meijer, De synagoge der Por-
tugees-Israëlietische Gemeente te Amsterdam (Amsterdam 1950) 101-110; A. Her-
zberg, Kroniek der Jodenvervolging 1940-1945 (Amsterdam 1985 [1950]) 184-187; 
H. Wielek, De oorlog die Hitler won (Amsterdam 1947) 292-295. Zie ook Joost Di-
vendal en Henriëtte Lakmaker, Emmy J. Belinfante 1875-1944. Tussen rook, alcohol 
en mannen (Amsterdam 2001) 183-248; Lydia Hagoort, Het Beth Haim in Ouder-
kerk aan de Amstel. De begraafplaats van de Portugese Joden in Amsterdam 1614-
1945 (Hilversum 2005) 317-332.
 8. In een klassiek artikel over dit onderwerp muntte Ismar Schorsch de ‘my-
the van Sefardische suprematie’ als term. Historici als John Efron en Todd M. 
Endelman namen hetzelfde concept als uitgangspunt, al wijzigden zij het woord 
‘suprematie’ in ‘superioriteit’, zonder overigens de betekenis te veranderen. Is-
mar Schorsch, ‘The myth of Sephardic supremacy’, Leo Baeck Institute Yearbook 
x x x i v  (1989) 47-66; John M. Efron, ‘Scientific racism and the mystique of Sep-
hardic racial superiority’, Leo Baeck Institute Yearbook x x x v iii  (1993) 75-96; 
Todd M. Endelman, ‘Benjamin Disraeli and the myth of Sephardi superiority’, 
Jewish History 10 (1996) 21-35.
 9. Benjamin R. Gampel, ‘Jews, Christians, and Muslims in Medieval Iberia: 
Convivencia through the eyes of Sephardic Jews’, in: Vivian B. Mann, Thomas F. 
Glick en Jerrilynn D. Dodds (red.), Convivencia. Jews, Muslims, and Christians in 
Medieval Spain (New York 1992) 11-37.
 10. Zie bijvoorbeeld David Graizbord, ‘Religion and ethnicity among “Men of 
the Nation”. Toward a realistic interpretation’, Jewish Social Studies 15 (2008) 32-
65, aldaar 47; Vivian B. Mann, ‘Preface’, in: Vivian B. Mann, Thomas F. Glick en 
Jerrilynn D. Dodds (red.), Convivencia. Jews, Muslims, and Christians in Medieval 
Spain (New York 1992) xi-xiii.
 11. Graizbord, ‘Religion and ethnicity among “Men of the Nation”’, 48; Nor-
man Roth, Jews, Visigoths and Muslims in Medieval Spain. Cooperation and Conflict 
(Leiden/New York/Keulen 1994) 164.
 12. Graizbord, ‘Religion and ethnicity among “Men of the Nation”’, 47-48. 
Over de vroege uitingen van de mythe van Sefardische superioriteit bij Ibn Daud 
zie ook Benjamin R. Gampel, ‘A letter to the wayward teacher. The transforma-
tions of Sephardic culture in Christian Iberia’, in: David Biale (red.), Cultures of 
the Jews. A New History (New York 2002) 389-447, aldaar 392-393; Roth, Jews, Visi-
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goths and Muslims in Medieval Spain, 165.
 13. David Nirenberg, ‘Mass conversion and genealogical mentalities: Jews and 
Christians in fifteenth-century Spain’, Past & Present 174 (2002) 3-41, aldaar 28; 
Endelman, ‘Benjamin Disraeli and the myth of Sephardi superiority’, 25.
 14. Graizbord, ‘Religion and ethnicity among “Men of the Nation”’, 48.
 15. Miriam Bodian, Hebrews of the Portuguese Nation. Conversos and Commu-
nity in Early Modern Amsterdam (Bloomington/Indianapolis 1997) 42.
 16. Ibidem, 7.
 17. Nirenberg, ‘Mass conversions and genealogical mentalities’, 28. Zie voor 
een vroeg voorbeeld Robert Southey, Rodrigo de Goth, koning van Spanje. Ver-
taald door Katharina Wilhelmina Bilderdijk (’s-Gravenhage 1823) 169. Hierin 
wordt verhaald dat na de verovering van Toledo op de Moren door Alfonso vi 
in 1085, de Joden aan de nieuwe heerser een brief schreven waarin ze hem ver-
zekerden dat ze ‘een deel van de stammen waren door Nebukadnessar in Spanje 
verplaatst, geene afstammelingen van de Jeruzalemsche Joden die Christus ge-
kruisigd hebben’. Zie hierover J. Meijer, Isaac da Costa’s weg naar het christendom. 
Bijdrage tot de geschiedenis der Joodsche problematiek in Nederland (Amsterdam 
1946) 98 en 166-167.
 18. Yirmiyahu Yovel, The Other Within. The Marranos. Split Identity and Emer-
ging Modernity (Princeton 2009) 62.
 19. Zie over de eerste limpieza de sangre-wetten Linda Martz, A Network of 
Converso Families in Early Modern Toledo. Assimilating a Minority (Ann Arbor 
2003) 20-29.
 20. Citaat van Benito Ruano, geciteerd in: Bodian, Hebrews of the Portuguese 
Nation, 9.
 21. Voor een vergelijking tussen de positie van nieuw-christenen op het Ibe-
risch Schiereiland van de late Middeleeuwen en die van Joden in het Derde Rijk, 
zie Yosef Hayim Yerushalmi, Assimilation and Racial Anti-semitism. The Iberian 
and the German Models. Leo Baeck memorial lecture 26 (New York 1982).
 22. Geciteerd in: Miriam Bodian, ‘“Men of the Nation”. The shaping of con-
verso identity in Early Modern Europe’, Past & Present 143 (1994) 48-76, aldaar 
62. Zie ook Nirenberg, ‘Mass conversions and genealogical mentalities’, 30-31.
 23. Na de uitvaardiging van het Verdrijvingsedict bleven ongeveer 300.000 
conversos in Spanje. Zie Bodian, Hebrews of the Portuguese Nation, 171. Naar 
schatting van R.G. Fuks-Mansfeld vluchtten ongeveer 80.000 Joden als gevolg 
van het Verdrijvingsedict. Zie R.G. Fuks-Mansfeld, De Sefardim in Amsterdam tot 
1750. Aspecten van een joodse minderheid in een Hollandse stad (Hilversum 1989) 
19.
 24. Yosef Hayim Yerushalmi, From Spanish Court to Italian Ghetto. Isaac Car-
doso. A Study in Seventeenth-century Marranism and Jewish Apologetics (New York/
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Londen 1971) 4-5; H.J. Zimmels, Ashkenazim and Sephardim. Their Relations, Dif-
ferences and Problems as Reflected in the Rabbinical Responsa (Londen 1958) 44-45; 
Fuks-Mansfeld, Sefardim in Amsterdam, 32.
 25. In 1498 waren de Joden ook uit Navarra verdreven. Eliyahu Ashtor e.a., 
‘Spain’, in: Michael Berenbaum en Fred Skolnik (red.), Encyclopedia Judaica 19, 2e 
editie (Detroit 2007) 67-83, aldaar 79.
 26. Bodian, ‘“Men of the Nation”’, 60-61; Graizbord, ‘Religion and ethnicity 
among “Men of the Nation”’, 50. Vanzelfsprekend werd ook het Portugese a Na-
çao gebruikt.
 27. Miriam Bodian geeft 1595 als beginjaar, aangezien toen het eerste poorter-
schap werd gegeven: Bodian, Hebrews of the Portuguese Nation, 28. Daniel Swet-
schinski noemt ‘1592 of 1593’: D.M. Swetschinski, ‘Tussen Middeleeuwen en 
Gouden Eeuw, 1516-1621’, in: J.C.H. Blom, R.G. Fuks-Mansfeld en I . Schöffer 
(red.), Geschiedenis van de joden in Nederland (Amsterdam 1995) 53-94, aldaar 74. 
W. Chr. Pieterse stelt dat de eerste notariële akten van Portugese Joden uit 1595 
dateren, maar dat sommigen van hen zich inderdaad al enkele jaren in Amster-
dam bevonden. Wilhelmina Chr. Pieterse, Daniel Levi de Barrios als geschiedschrij-
ver van de Portugees-Israëlietische Gemeente te Amsterdam in zijn “Triumpho del Go-
vierno popular” (Amsterdam 1968) 50-51.
 28. Zie voor literatuur over deze instellingen respectievelijk D.H. de Castro, 
De synagoge der Portugees-Israëlietische Gemeente te Amsterdam. Ter gelegenheid 
van het 275-jarig bestaan dezer synagoge opnieuw uitgegeven en aangevuld door Dr 
J. Meijer, bibliothecaris van ‘Ets Haim’ (Amsterdam 1950); Hagoort, Het Beth Haim 
in Ouderkerk aan de Amstel; M.C. Paraira en J.S. da Silva Rosa, Gedenkschrift uit-
gegeven ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan der onderwijsinrichtingen Talmud 
Thora en Ets Haïm bij de Portug. Israël. Gemeente te Amsterdam (Amsterdam 1916); 
Miriam Bodian, ‘The Portuguese dowry societies in Venice and Amsterdam. A 
case study in communal differentiation within the Marrano Diaspora’, Italia 6 
(1987) 30-61; Tirtsah Levie Bernfeld, Poverty and Welfare Among the Portuguese 
Jews in Early Modern Amsterdam (Oxford/Portland 2012); Pieterse, Daniel Levi de 
Barrios, 92-132.
 29. Zie o.a. Daniel M. Swetschinski, Reluctant Cosmopolitans. The Portugue-
se Jews of Seventeenth-Century Amsterdam (Londen/Portland 2000); Bodian, He-
brews of the Portuguese Nation; Levie Bernfeld, Poverty and Welfare; Jonathan Is-
rael, ‘Spain and the Dutch Sephardim, 1609-1660’, Studia Rosenthaliana 12 (1978) 
1-61; Fuks-Mansfeld, De Sefardim in Amsterdam; Henry Méchoulan, ‘The impor-
tance of Hispanicity in Jewish orthodoxy and heterodoxy in seventeenth-century 
Amsterdam’, in: Bernard Dov Cooperman (red.), In Iberia and beyond. Hispanic 
Jews between Cultures (Newark/Londen 1998) 353-372; Yosef Kaplan, From Chris-
tianity to Judaism. The Story of Isaac Orobio de Castro (Oxford etc. 1989) en vele 



545

noten  inleiding

andere artikelen van deze laatste auteur over de wereld van de Nederlandse Sefar-
diem in de zeventiende en achttiende eeuw.
 30. Yosef Kaplan, ‘The self-definition of the Sephardic Jews of Western Eu-
rope and their relation to the alien and the stranger’, in: idem, An Alternative Path 
to Modernity. The Sephardi Diaspora in Western Europe (Leiden/Boston/Keulen 
2000) 51-77, aldaar 77. Miriam Bodian schrijft over de relatie tussen beide groe-
pen in de West-Sefardische diaspora: ‘[De Asjkenaziem] pasten op geen enkele 
manier in het zelfbeeld van de Portugese Joden, en werden door hen vanaf het 
begin met afkeer bejegend.’ Bodian, ‘“Men of the Nation”’, 67. Zie ook Gordon 
M. Weiner, ‘Sephardic philo- and anti-semitism in the Early Modern Era: The 
Jewish adoption of Christian attitudes’, in: Richard H. Popkin en Gordon M. 
Weiner (red.), Jewish Christians and Christian Jews. From the Renaissance to the En-
lightenment (Dordrecht 1994) 189-214, aldaar 192-197; Bodian, Hebrews of the Por-
tuguese Nation, 125-130, 133; Levie Bernfeld, Poverty and Welfare, 117; Yosef Kap-
lan, ‘The Portuguese community in 17th century Amsterdam and the Ashkenazi 
world’, in: Jozeph Michman (red.), Dutch Jewish History ii  (Assen 1989) 23-45; 
idem, ‘Amsterdam and Ashkenazi migration in the seventeenth century’, Studia 
Rosenthaliana 23, speciale aflevering bij nr. 2 met proceedings van het 5e Interna-
tionale symposium over de geschiedenis van de Joden in de Nederlanden (1989) 
22-44.
 31. Isaac de Pinto, ‘Critical reflections’, in: Antoine Guénée (red.), Letters of 
Certain Jews to Monsieur Voltaire (Philadelphia 1795) 33-53, aldaar 36.
 32. De Pinto, ‘Critical reflections’, 36-40.
 33. Voltaire beloofde De Pinto overigens in een persoonlijke reactie op diens 
brief dat hij in een nieuwe versie van zijn essay aanpassingen zou maken, maar dit 
heeft hij nooit gedaan. Zie Adam Sutcliffe, ‘Can a Jew be a philosophe? Isaac de 
Pinto, Voltaire, and Jewish participation in the European Enlightenment’, Jewish 
Social Studies 6, nr. 3 (2000) 31-51, aldaar 37-39. Voor de achtergrond van de dis-
cussie tussen Voltaire en De Pinto zie Arthur Hertzberg, The French Enlighten-
ment and the Jews (New York/Londen 1968) 180-184, 269-270.
 34. Schorsch, ‘The myth of Sephardic supremacy’, 49.
 35. Geciteerd in: Schorsch, ‘The myth of Sephardic supremacy’, 52.
 36. Moritz Meyer Kayserling, ‘Sephardim’, in: Isidore Singer en Cyrus Adler, 
The Jewish Encyclopedia. A Descriptive Record of the History, Religion, Literature, 
and Customs of the Jewish People from the Earliest Times to the Present Day 11 (New 
York 1901-1906) 197.
 37. Voor veel voorbeelden zie Efron, ‘Scientific racism and the mystique of 
Sephardic racial superiority’.
 38. Maurice Fishberg, The Jews. A Study of Race and Environment (New York/
Melbourne 1911) 108.
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 39. Fishberg, The Jews, 111-113.
 40. Efron, ‘Scientific racism and the mystique of Sephardic racial superiority’, 
96.
 41. Houston Stewart Chamberlain, Die Grundlagen des Neunzehnten Jahrhund-
erts 1 (10e druk; München 1910) 324.
 42. Efron, ‘Scientific racism and the mystique of Sephardic racial superiori-
ty’, 76-77. Een ander voorbeeld van een niet-Joodse, laatnegentiende-eeuwse ide-
alisering van de Sefardiem is te vinden in het werk van de Duits-nationalistische 
cultuurcriticus Julius Langbehn (1851-1907). Hij portretteerde in zijn onderzoek 
naar Rembrandt, in wie hij een van oorsprong Duits genie zag, diens tijdgenoot 
Spinoza als een ‘aristocratische Jood’, die superieur was aan de plebejische Jood-
se negentiende-eeuwers. Zie David J. Wertheim, Salvation through Spinoza. A 
Study of Jewish Culture in Weimar Germany (Leiden etc. 2011) 58-59.
 43. Over de invloed van Chamberlain op Hitler zie Michael Biddiss, ‘History 
as destiny. Gobineau, H.S. Chamberlain and Spengler’, Transactions of the Royal 
Historical Society v ii  (Cambridge 1997) 73-100, aldaar 87.
 44. Een kwartierstaat is een genealogisch overzicht van alle directe voorou-
ders in de mannelijke en vrouwelijke lijn. Per generatie verdubbelt het aantal per-
sonen.
 45. Kwartierstaat van Abraham Elia Jessurun d’Oliveira. cbg , collectie-Nijgh, 
map Jessurun d’Oliveira.
 46. Onderstreping zoals weergegeven in het originele document.
 47. Supplement i  op den kwartierstaat van den heer Abraham Elia Jessurun 
d’Oliveira. cbg , collectie-Nijgh, map Jessurun d’Oliveira.
 48. Geciteerd in: Willem Frijhoff, ‘Cultuur op termijn. Een verkenning van 
identiteit in de tijd’, in: Carolien Bouw en Bernard Kruithof (red.), De kern van 
het verschil. Culturen en identiteiten (Amsterdam 1993) 17-40, aldaar 23.
 49. David Joël de Levita, The Concept of Identity (Den Haag 1965).
 50. Zie over dit ‘interne’ en ‘externe’ beeld van collectieve identiteit onder an-
dere Frijhoff, ‘Cultuur op termijn’, 31; Paul Jones en Michal Krzyzanowski, ‘Iden-
tity, belonging and migration. Beyond constructing ‘others’, in: Gerard Delanty, 
Ruth Wodak en Paul Jones, Identity, Belonging and Migration (Liverpool 2008) 
38-53, aldaar 44-45; Barbara Henkes, Heimat in Holland. Deutsche Dienstmädchen 
1920-1950 (Straelen 1998) 15-16.
 51. Maykel Verkuyten, Identiteit en diversiteit. De tegenstellingen voorbij (Am-
sterdam 2010) 26. Zie ook het geruchtmakende rapport van de Wetenschappelij-
ke Raad voor het Regeringsbeleid over de ‘Nederlandse identiteit’: Pauline Meurs 
e.a., Identificatie met Nederland (Amsterdam 2007) 41. Omdat de term ‘identiteit’ 
een containerbegrip is en vaak ‘te veel [...], te weinig [...] of helemaal niets’ in-
houdt, pleitten Rogers Brubaker en Frederick Cooper in een invloedrijk artikel 
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zelfs voor afschaffing ervan als eenheid van analyse. Rogers Brubaker en Frede-
rick Cooper, ‘Beyond “identity”’, Theory and Society 29 (2000) 1-47. In een reac-
tie op dit artikel erkende de socioloog Richard Jenkins dat het begrip ‘identiteit’ 
veel nadelen kent, maar dat het zó wijd verspreid is, zowel binnen als buiten de 
wetenschappelijke wereld, dat het onmogelijk is om de term af te schaffen. Ri-
chard Jenkins, Social Identity (4e druk; Londen 2014) 14-16. Om deze reden wordt 
de term ook in dit boek gebruikt.
 52. Jenkins, Social Identity, 6; Meurs e.a., Identificatie met Nederland, 34; Evelien 
Gans, De kleine verschillen die het leven uitmaken. Een historische studie naar joodse 
sociaal-democraten en socialistisch-zionisten in Nederland (Amsterdam 1999) 15-17.
 53. Brubaker en Cooper gebruiken in dit verband de termen ‘commonality’, 
‘connectedness’ en ‘groupness’. Brubaker en Cooper, ‘Beyond “identity”’, 19-21.
 54. Matthias B. Lehmann, ‘Introduction: Sephardi identities’, Jewish Social 
Studies. History, Culture, Society 15 (2008) 1-9, aldaar 4-5; Jonathan Ray, ‘New ap-
proaches to the Jewish diaspora. The Sephardim as a sub-ethnic group’, Jewish 
Social Studies 15 (2008) 10-31, aldaar 17-22. Ook Miriam Bodian erkent het be-
staan van een Sefardische diaspora, maar ze wijst er op dat de contacten van de 
Portugese Joden met de ‘oude’ Sefardische wereld – zeker in de eerste generaties 
na de vestiging in West-Europese havensteden – oppervlakkig bleven. Miriam 
Bodian, ‘Hebrews of the Portuguese Nation. The ambiguous boundaries of self-
definition’, Jewish Social Studies 15 (2008) 66-80.
 55. Zie voor de verhalen waaruit deze vestigingsmythe bestond Bodian, He-
brews of the Portuguese Nation, 19-24.
 56. Zie voor het complexe proces van ‘rejudaïsering’ van de Portugese Joden in 
Amsterdam in de zeventiende eeuw Bodian, Hebrews of the Portuguese Nation, 95-
131.
 57. J.A. van Praag, Gespleten zielen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het 
ambt van buitengewoon hoogleraar in de Spaansche taal en letterkunde aan de Uni-
versiteit van Amsterdam op 1 Nov. 1948 (Amsterdam 1948).
 58. Jaap Meijer, Isaac da Costa’s weg naar het christendom. Bijdrage tot de ge-
schiedenis der Joodsche problematiek in Nederland (Amsterdam 1946) 19.
 59. Zie voor de begrippen ‘integratie’, ‘acculturatie’ en ‘assimilatie’ I. Schöffer, 
‘Inleiding’, in: J.C.H. Blom, R.G. Fuks-Mansfeld en I. Schöffer, Geschiedenis van 
de joden in Nederland (Amsterdam 1995) 3-15, aldaar 13.
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599

noten  hoofdstuk 4

cenaat in Nederland tussen 1900 en 1940 (Nijmegen 2002) 193-260.
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1933. Letterkundig Museum, M.984 B.1; Den Braber, Geven om te krijgen, 170-
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opinie (Groningen 1989) 312-315, 351-352; De Jong, Het Koninkrijk 5-1, 502-504.



601

noten  hoofdstuk 5

5  Herkennen en erkennen, 1932-1945
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Geschiedenis van de Representatie 2 (1995-96) 47-64, aldaar 54-55; De Rooy, ‘De 
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Verantwoording

Weinig families hebben hun naam in het verleden op zo veel verschillende manie-
ren gespeld als de familie Jessurun (Jesurun/Jesserun/Jessurum/Jesserim) d’ (de) 
Oliveira (Oliveyra/Oliveijra/Olivieira/Olivier). In dit boek is gekozen voor één 
uniforme spelling: ‘Jessurun d’Oliveira’, meestal afgekort tot ‘d’Oliveira’. 
 Bij de spelling van woorden uit het Hebreeuws is de schrijfwijze aangehouden 
volgens het woordenboek Sofeer van de Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woor-
den in het Nederlands. ur l : www.sofeer.nl.
 Ten behoeve van de leesbaarheid zijn citaten uit buitenlandse talen in het Ne-
derlands vertaald, uiteraard met vermelding van de oorspronkelijke bron.
 De geboorte-, trouw- en sterfdata in dit boek zijn, tenzij anders vermeld, af-
komstig uit de doop-, trouw- en begraafboeken van de gemeente Amsterdam en 
het bevolkingsregister, te raadplegen in het Stadsarchief van Amsterdam.
 Bij de omrekening van geldbedragen uit vroeger tijden naar de hedendaag-
se euro’s is gebruik gemaakt van het conversieprogramma van het iisg . url : 
http://www.iisg.nl/hpw/calculate.php.
 Ten slotte: elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een stamboom met de fa-
milieleden die in het betreffende hoofdstuk voorkomen. Deze stambomen zijn 
sterk vereenvoudigd en dus niet compleet – ze dienen slechts als hulpmiddel bij 
het lezen van de tekst.
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Illustratieverantwoording

De herkomst van de illustraties is, voor zover bekend, vermeld bij de afgebeelde 
schilderijen en foto’s in de katernen.

Het katern na p. 392 bestaat uit de afbeeldingen uit Arie de Froes rapport Die An-
thropologie der sogenannten portugiesischen Juden in den Niederlanden, 1943. De 
foto’s zijn gemaakt door Jaap d’Oliveira. © niod

Het katern na p. 400 bevat platen uit het album Abbildungen von Personen portu-
giesischen Abstammung in den Niederlanden, in 1943 samengesteld door Bert Nien-
huis. De eigentijdse fotoportretten zijn gemaakt door Jaap d’Oliveira. © niod

Illustraties binnenwerk:
p. 110 Litho van het portret van chazan Joseph d’Oliveira door Snoek en Sjouwer-
man, ca. 1860. © Familiearchief Rodrigues Pereira, Amsterdam
p. 111 Portret van chazan Joseph d’Oliveira door Gabriël Haim Henriquez de Cas-
tro, ca. 1860. © jhm
p. 127 © Stadsarchief Amsterdam
p. 136 © New York Herald
p. 283 Grafiek afkomstig uit C.U. Ariëns Kappers’ studie An Introduction to the 
Anthropology of the Near East over de verschillen in schedelindex tussen Sefar-
diem (gestippelde lijn) en Asjkenaziem (vaste lijn). In het onderschrift staat ver-
meld dat ‘miss D’Oliveira’ heeft geassisteerd bij het opmeten van de Sefardische 
schedels.
p. 292 Cover Reichszeitung der Deutschen Stenografen, september 1934, met voor-
aan in het midden Eli d’Oliveira. Tweede van rechts staat Karl Lang. © Haags Ge-
meentearchief
p. 383 ‘Antropologisch goedgekeurde’ portretten van Eli d’Oliveira, ter onder-
steuning van de fysisch antropologische rapporten van De Froe/Ariëns Kappers 
en Bijlmer. © niod
p. 447 Still uit de film van Rudolf Breslauer (1904-1944) over Kamp Westerbork, 
1944.
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p. 463 Still uit de film Theresienstadt: Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Sied-
lungsgebiet van Kurt Gerron (1897-1944).
p. 464 Eén van de 322 scènetekeningen die Jo Spier maakte van Kurt Gerrons 
propagandafilm over Theresienstadt, september 1944. Deze tekening correspon-
deert met het fragment van Eli d’Oliveira in het naaiatelier. © niod/erven Spier
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Dankwoord

Twaalf jaar geleden, in 2003, ontstond bij Suzanne Pereira een plan. Als nabe-
staande van oorlogsslachtoffers had zij recht op een uitkering van Bureau Maror. 
Met dit bedrag kreeg ze haar vermoorde familieleden natuurlijk niet terug. Wel 
zou ze hen kunnen eren. Samen met haar neef Ulli d’Oliveira en andere familie-
leden besloot ze de Maror-gelden aan te wenden om een boekje over hun familie-
geschiedenis te laten schrijven, met daarin centraal de bijzondere levens van Eli 
d’Oliveira en zijn dochter Elsa Pereira-d’Oliveira. Ze noemden het project Olijf 
met peren, naar hun beider achternamen. Na verkenningen met diverse schrijvers 
werd ik in 2009 als auteur aangetrokken.
 Dat het boekje uiteindelijk uitmondde in een bijna 700 pagina’s tellend proef-
schrift, is voor een belangrijk deel te danken aan Hans Blom. Hij was het die mij 
stimuleerde om mijn aanvankelijke boekopzet om te schrijven tot een promotie-
voorstel, hij was de drijvende kracht achter de matchingsovereenkomst tussen de 
UvA, het niod  en de familiestichting Conto, en hij wist ook tijdens en aan het 
einde van het traject de organisatie ervan als promotor stevig in de hand te hou-
den. Bovendien gaf hij altijd razendsnel en constructief inhoudelijk commentaar, 
zonder daarbij de grote lijnen uit het oog te verliezen. Ik wil hem daarvoor harte-
lijk bedanken.
 Evenveel dank gaat uit naar mijn andere promotor, Evelien Gans. Met haar 
grote kennis, taalgevoel en betrokkenheid heeft zij het manuscript meerdere ke-
ren grondig gelezen en er diepgravend commentaar op geleverd. Ze ging bij elke 
conceptversie een gesprek aan met de tekst, en daar heb ik enorm van kunnen 
profiteren. Bovendien stond ze, ondanks haar drukke overige werkzaamheden, 
altijd open voor overleg.

Met Ulli d’Oliveira en Suzanne Pereira – en in hun kielzog Rob en Nino Perei-
ra, Berthe Verdonck en de vele overige familieleden – heb ik altijd prettig en in 
goed vertrouwen samengewerkt. Ik ontving prachtig materiaal uit het familie-
archief, dat ik zonder restricties mocht gebruiken. Met Ulli, Suzanne en Berthe 
hield ik bovendien een serie lange, persoonlijke interviews waarin zij openhartig 
vertelden over hun eigen verleden. Zonder hun medewerking had het boek niet 
geschreven kunnen worden.
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 Door de familiestichting Conto was een begeleidingscommissie ingesteld, be-
staande uit Annemieke Gerritsma, Tirtsah Levie Bernfeld, Daphne Meijer en 
Wil Pieterse. Na elk geschreven concepthoofdstuk kwamen zij bij elkaar om in 
een door Ruud Verdonck subliem gecaterde bijeenkomst commentaar te geven. 
Ik dank hen daarvoor.

De meeste historische proefschriften gaan over een korte, begrensde periode. 
Dit proefschrift beslaat ruim drie eeuwen – een te grote periode om je in te kun-
nen specialiseren. Ik heb daarom veel gehad aan hulp van meelezers die vanuit 
hun eigen specialisatie kennis deelden – en vaak meer dan dat.
 Voor de eerste twee hoofdstukken ben ik zeer schatplichtig aan Tirtsah Levie 
Bernfeld, die mij liet kennismaken met de wereld van de Portugese Joden in Am-
sterdam in de vroegmoderne tijd. Waar ter wereld ze zich ook bevond, ze was 
altijd bereikbaar om antwoord te geven op mijn vragen. Bovendien legde ze me 
onvermoeibaar uit hoe ik oude Portugese en Hebreeuwse teksten zou moeten in-
terpreteren en verbeterde ze conceptteksten. Soms droeg ze zelfs door haarzelf 
gevonden archiefmateriaal aan.
 Dank gaat ook uit naar Lodewijk Petram, die mij de praktijk van de achttien-
de-eeuwse optiehandel uitlegde. Lydia Hagoort en Harmen Snel van het Stads-
archief Amsterdam wezen mij op interessante stukken uit het rijke archief van 
de Amsterdamse Portugees-Joodse gemeente. Chaya Brasz, Fréderique Hiegent-
lich en Bart Wallet lazen op een enthousiasmerende manier mee met de hoofd-
stukken over de negentiende-eeuwse D’Oliveira’s. Salvador Bloemgarten las 
het biografische hoofdstuk over Eli d’Oliveira. Als specialist op het gebied van 
de Amsterdamse en Antwerpse diamantbewerkersmilieus sterkte hij mij in mijn 
mening dat de hoofdpersoon van Eli d’Oliveira’s debuutroman op de recalcitran-
te (quasi)socialist Abraham Soep gebaseerd moest zijn.
 Jelle Gaemers deelde ruimhartig gestenografeerd materiaal over de jonge he-
ren van Steeds Sneller uit het door hem ontsloten archief-Drees. Zonder hem 
was dit boek er overigens nooit geweest, want hij was het die mij in 2008 in con-
tact bracht met de familie D’Oliveira-Pereira. Wim Heijnen gaf mij op een cru-
ciaal moment in mijn onderzoek verzameld materiaal over de familie Teixeira 
de Mattos in handen en becommentarieerde conceptteksten. Mirjam van Hen-
gel en Josje Kraamer van uitgeverij Querido zagen niet alleen toe op de inhoud, 
maar ook op het uiterlijk van het boek. Ten slotte leverden Job Cohen, Dirk Dam-
sma, Martijn Eickhoff, Hinke Piersma, Pepijn Reeser en Joni Uhlenbeck elk van-
uit hun eigen invalshoek commentaar op (delen van) het manuscript. Mijn dank 
daarvoor is groot.
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Een belangrijk deel van dit boek gaat over de Aktie Portugesia. Helaas waren alle 
hoofdrolspelers ten tijde van mijn promotieonderzoek overleden en heb ik dus 
geen van hen meer kunnen spreken. Gelukkig konden hun nakomelingen mij 
vaak wel helpen. Dat gold in de eerste plaats voor Walter van Emde Boas, die 
mij tijdens een lezing hoorde spreken over het ‘waardige, gracieuze en statige ge-
drag’ van Sefardiem. Hij besefte dat hij dit soort citaten kort daarvoor ook was 
tegenkomen bij het opruimen van zijn ouderlijk huis, in de papieren van zijn va-
der Coenraad van Emde Boas. Diens hele werkarchief van het tot dusver geheel 
onbekende onderzoek naar de psychologie van Portugese Joden bleek nog intact. 
Walter van Emde Boas gaf het bijzondere materiaal direct aan mij in bruikleen – 
een gunst waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben.
 André Cohen Henriquez, Steven de Froe, Dorothée de Sampayo Garrido-
Nijgh, Roelof Kotting en Bram en Ronit Palache kon ik mondeling en schrifte-
lijk vragen stellen over de rol van hun familieleden tijdens de oorlog. Judith Bel-
infante dacht mee en stuurde mij scans uit haar familiearchief. Ed Spanjaard gaf 
mij brieven uit zijn familiearchief bij hem thuis ter inzage, waarbij hij op de piano 
zorgde voor de mooiste muzikale omlijsting die ik tijdens mijn onderzoek heb ge-
had. Lida Cardozo-Kindersley ontving mij gastvrij in haar huis in Cambridge en 
gaf mij drie dagen onbeperkt toegang tot een oude kist vol met familiepapieren. 
Haar man Graham Beck zette mij bovendien elke ochtend een niet te versmaden, 
klassiek English breakfast voor.

Tijdens mijn promotieonderzoek kreeg ik te maken met veel verschillende in-
stellingen, en dus ook met diverse medewerkers van instellingen. De medewer-
kers van het Stadsarchief Amsterdam waren altijd behulpzaam bij het halen van 
nieuw archiefmateriaal. Julie-Marthe Cohen en Mirjam Knotter van het jhm 
wezen mij op niet-geïnventariseerde oorlogsdocumenten die zich in de kelders 
van de snoge bevonden. Jacques Senior Coronel, Maurice Cohen Paraira en – 
vanuit New York – Salo Vaz Dias vertelden mij over gebruiken en tradities bin-
nen de pig . Ruud Straatman en Jean Niewenhuijse van het cbg  lieten mij op hun 
kantoor stukken uit het Calmeyer-archief bestuderen. Niewenhuijse vroeg mij 
daarbij tussen neus en lippen of ik misschien geïnteresseerd was in een doos met 
niet-geïnventariseerd materiaal van mr. Nijgh. Dat was ik, en in die doos bleek al 
het materiaal te zitten dat Eli d’Oliveira bij zijn bezoeken aan De Sterrenwacht 
had uitgezocht. Bijzondere dank gaat ook uit naar de voormalige algemeen deken 
van de Nederlandse Orde van Advocaten, Jan Loorbach, die mij toestemming gaf 
voor inzage in het archief-Nijgh, dat zich in het Haags Gemeentearchief bevindt 
en cruciale documenten over de Aktie Portugesia bevat.
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Het niod  zorgde de afgelopen jaren voor de beste werkplek die een promoven-
dus zich kan wensen. Ik wil alle collega’s bedanken voor hun aanmoedigingen 
én relativeringen. Daarbij denk ik in het bijzonder aan mijn kamergenoten Bas 
von Benda Beckmann, Martijn Eickhoff, Ewoud Kieft en Hinke Piersma, en aan 
‘buurman’ Joggli Meihuizen. Hubert Berkhout, René van Heijningen en Jeroen 
Kemperman van de studiezaal konden regelmatig een ‘Daar is ie weer...’ niet 
onderdrukken, maar bleven desondanks altijd meedenken over en zoeken naar 
nieuw archiefmateriaal. Femke Jacobs produceerde de literatuurlijst en behoedde 
mij voor een spelfout die 27 keer in het manuscript voorkwam.

Ten slotte. Het einde van een dankwoord is traditioneel gereserveerd voor ‘het 
gezin’ en bevat vaak de woorden ‘Als ik weer eens...’. Ik blijf daarbij niet achter. 
Als ik weer eens niet met mijn proefschrift bezig was, dan was dat veelal te wij-
ten aan Josje en (in het laatste jaar) Jitte. Toch is dit boek er juist dankzij hen ge-
komen: Josjes optimisme, scherpte en relativeringsvermogen hebben me tijdens 
het schrijfproces enorm geholpen, Jitte is elke dag een bron van geluk. Aan hen 
draag ik dit boek op.
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Summary

In the spring of 1942 the 56-year-old Portuguese-Jewish writer, steno-
grapher and psychologist Eli d’Oliveira (1886-1944) visited the Amster-
dam Council Archives every day. There, he spent time in the ‘Stargazers 
Room’ – that’s how staff of the Amsterdam Council Archives referred 
to the small room in the archive especially set up for Jews during the 
Second World War. Portuguese Jews (or: Sephardim) like Eli d’Oliveira 
came here to collect documents about their own family history. They 
tried to proof that their ancestors had mixed, as conversos, with the old-
Christian aristocracy on the Iberian Peninsula in the 15th and 16th cen-
tury. Even though they had ‘re-converted’ themselves to Judaism after 
establishing themselves in the Republic, their families – according to 
the Portuguese Jews in the Stargazers Room – hardly had any ‘Jewish 
blood’ left. Hence, so they stated, they were essentially not part of the 
Jewish ‘race’; the humiliating anti-Jewish measures of the German oc-
cupying administration should not apply to them.
 The theory, based on genealogy, was part of a large-scale rescue ope-
ration to collectively guard the group of around 4,500 Portuguese Jews 
in the Netherlands from deportation during the Second World War: the 
Action Portuguesia. This operation was inspired by the age-old ‘myth of 
Sephardic superiority’, which also contained historic-cultural, political, 
physical-anthropological, psychological and linguistic elements. Late 
1941, a commission of Portuguese Jews started hiring lawyers, scientists 
and other prominent figures to thoroughly substantiate the various ar-
guments with a large number of reports. They tried to show that the 
Sephardim were distinguished people, with a refined appearance and 
inner, who were well integrated into Dutch society and had always kept 
themselves apart from the much larger group of Ashkenazi Jews, who 
originated from Germany and Eastern Europe.
 The Portuguese Jews used the Action Portuguesia to deliberately cre-



ate an image – the way in which others considered them as unique – to 
evade persecution: the Action stressed the Sephardim’s Portuguese and 
Dutch identifications, played down the Jewish identification and made 
it seem as if these bonds had always remained the same. The question is 
to what extent this image matches the self-image of the Portuguese Jews 
– both at the time of the Action Portuguesia and in the centuries from 
their arrival in the Republic, centuries in which they followed a winding 
road of integration, acculturation and assimilation.
 As the family history genre – that is: a series of life histories about 
several generations – is particularly suitable to find connections over 
a long period of time, the abovementioned question will be answe-
red on the basis of a history of the ancestors and descendants of Eli 
d’Oliveira.
 First, this dissertation contains a history of twelve generations of the 
Jessurun d’Oliveira family, on the basis of which an image is provided of 
the identity development of the Portuguese Jews in the Netherlands. Se-
cond, this book provides a biographical sketch of Eli d’Oliveira, whose 
life converge big themes of Dutch-Jewish history. Third, this disserta-
tion describes and analyses the backgrounds and progress of the large-
scale Action Portuguesia, thereby giving it a place in the historiography 
of the Netherlands in the Second World War.

The first part of this book focuses on the ancestors of Eli d’Oliveira. 
Of each generation, one or several D’Oliveiras are highlighted, with a 
particular attention for their socio-economic position, their marriage 
patterns, their connection with the traditional religion, the level of anti-
semitism they were faced with and their contacts and relationships with 
Ashkenazim and Christians in the Netherlands.
 Eli d’Oliveira’s first ancestor in the Netherlands was the Hebrew poet 
and sofer (author of religious documents) Moseh d’Oliveira. Contrary to 
what Eli d’Oliveira was to claim during the war, Moseh was not a new-
Christian from the Iberian Peninsula, but came from Venice, where, as 
a Jew, he had received a religious education. He probably arrived in Am-
sterdam in the 1670s, when the Portuguese-Jewish congregation was 
flourishing with many employment opportunities in the religious sec-
tor. During his youth, Moseh’s world was the Venetian ghetto while 



during the second part of his life it was the quite closed com munity of 
Portuguese Jews in Amsterdam.
 But in the course of time the bonds of Eli d’Oliveira’s ancestors chan-
ged. Initially, it was a very slow process. Moseh’s sons were, as far as 
we can check, typical representatives of the group of wealthy Sephar-
dic merchants and stockbrokers living in the area around the Nieuwe 
Heren- and Keizersgracht. Although they traded with the wide world 
– so including the Dutch: for good reason Elias (1691-1751) used the na-
me ‘Olivier’ instead of ‘D’Oliveira’ for the company name of his tra-
ding office –, they spoke Portuguese, and their social life still revolved 
almost entirely around the Portuguese community. They were devout 
congregation members, who cherished their (marital) ties with impor-
tant rabbi families like the Sasportases and the D’Azevedos. With the 
increasing number of Ashkenazim they only felt a connection in religi-
ous terms.
 A lot changed in the second half of the 18th century, when the Por-
tuguese community in Amsterdam was hit disproportionately hard by 
two international economic crises, in 1763 and in 1772-1773. Within the 
span of one generation poverty set in. Someone like Abraham d’Oliveira 
(1749-1823) was born in the world of great pomp and circumstance, of 
prosperous Sephardim of independent means with lavish canal houses 
and country houses on the river Vecht. But after the dramatic economic 
developments at the end of the century he came down in the world. He 
ended up in the congregation’s old men’s home at a relatively young age, 
and probably because of his old-Portuguese name – he was no longer 
able to support himself. As the socio-economic position changed over 
the course of time, so did the various identifications. It is, for example, 
telling that the recalcitrant Abraham married an Ashkenazi woman, 
even though this was formally forbidden, according to the rules of the 
Portuguese congregation. It was a step which would have been imper-
missible a century earlier.
 In the 19th century, the divided Sephardic, Ashkenazi and Christi-
an communities gradually (and increasingly) opened up towards each 
other. Just like all other (Portuguese) Jews in the Netherlands, the 
D’Oliveiras had received Dutch citizenship following the Emancipati-
on of 1796. They were formally Dutch. That did not mean that they we-



re now fully integrated into Dutch society – on the contrary. But as a 
result of King Willem I’s nation building policy and the associated edu-
cation reforms, there was, however, more interaction with non-Jewish 
Dutch, whose language they now spoke fluently. The divisions, parti-
cularly between the lower regions of the Sephardic community and the 
Ashkenazim community blurred; the formal lifting of the ban on marri-
ages between members of both Jewish congregations in 1810 speaks vo-
lumes. Abraham d’Oliveira (1811-1855), namesake and grandson of the 
eccentric free spirit, for example, married his Ashkenazi bride Griet-
je Levee in the Portuguese Synagogue. As a dancing teacher, he made 
his living by leading (masked) balls for Sephardic, Ashkenazi and non-
Jewish partygoers. In the 19th-century entertainment industry there 
seemed to be no room for strict divisions between ranks and communi-
ties, but instead for diversity. The life of Abraham’s son Jacques (1835-
1867), a violin virtuoso who toured all over the world, shows that in the 
19th century it was possible for Portuguese Jews to look and sometimes 
even climb across the fence of their own community.
 In the second half of the 1860s an event took place which, in terms 
of impact, was comparable to the economic crises in the previous cen-
tury, but in a positive sense. After the discovery of large diamond fields 
in South Africa the traditionally Jewish-dominated diamond indus-
try in Amsterdam received an enormous impulse. Sephardic and Ash-
kenazi Jews started en masse cutting diamonds. The economic oppor-
tunities in the industry had an emancipating effect. That was boosted 
by the foundation of the General Diamond Workers’ Union of the 
Netherlands (a ndb), headed by Henri Polak, which (particularly) at-
tracted young, Jewish diamond cutters. At the same time, the leaders 
of the Portuguese community did not emanate strength – for decades 
the Portuguese Israelite Congregation (pig) did not have a chief rabbi 
and the parnasim themselves often did not live according to their own 
standards – making it easy for many Portuguese diamond cutters and 
their families to take the step towards secularisation and socialism. The 
same applied to members of the D’Oliveira family.

The second part of this dissertation consists of a biographical outline 
of the first 48 years of the life of the main character: the hyper-intelli-



gent, (over)ambitious and uncompromising autodidact Eli d’Oliveira. 
He was the son of a diamond cutter and, like so many in Amsterdam’s 
diamond community, got captivated by socialism in his youth. He quic-
kly secularised, persuaded his friends (including, above all, the later pri-
me minister Willem Drees) to also become socialists, and in his debut 
novel Quasi-socialisten he settled the score with party members who, in 
his view, did not live according to their own standards.
 While Eli fairly soon said farewell to socialism, his aloofness towards 
the Portuguese-Jewish community remained intact – in 1927 he even 
had himself removed from the congregation. Nevertheless, he would 
retain a certain sense of pride about his origin: this becomes apparent 
in the emotional way in which he opposed the stereotypical depiction 
of Jews in two plays he reviewed; his review of Israël Querido’s Aron 
Laguna (1917) even reveals that Eli identified himself with the myth of 
Sephardic superiority. This ambivalent relationship with Judaism also 
returned in his interest in Jewish writers, who – like himself – struggled 
with their background.
 In his private life Eli also went through big developments. Raised in a 
small working-class flat in the neighbourhood of De Pijp he worked his 
way up from poor ‘penny-a-liner’ to prosperous, versatile self-employ-
ed entrepreneur: he ran a successful stenography office and, as a self-de-
clared psychologist and educationalist, opened his own practice in his 
home in the De Lairessestraat, located in the posh borough of Amster-
dam-Zuid. By then, there was not much left of the fanatic, idealistic so-
cialist of his younger years.
 In 1934 – the year in which the second part ends – Eli d’Oliveira was 
fully part of Dutch society: he published in non-Jewish newspapers and 
magazines, regularly appeared on av ro radio and had a varied circle of 
friends and acquaintances. All in all, his Dutch identification was extre-
mely high. His Jewish bond, on the contrary, was near absent. The same 
did not apply to his Portuguese identification; that was not very visible, 
but did occasionally emerge.

The third part of this dissertation describes and analyses the Action 
Portuguesia and the role played in it by the family D’Oliveira – in par-
ticular Eli, his son Jaap (1908-1978) and his daughter Elsa (1913-1998). 



In 1934, Elsa involved, as a student assistant, in a physical-anthropolo-
gical study by the renowned professor C.U. Ariëns Kappers, who de-
termined, on the basis of skull measurements, that there was a clear 
difference between the average Sephardic and Ashkenazi skull index. 
During the war years, this study would form the basis of the physical-
anthropological component of the Action Portuguesia.
 The Action Portuguesia started after members of two originally Por-
tuguese-Jewish families converted to Christianity – Teixeira de Mattos 
and Mendes de Leon – challenged their registration as Jews at the Ger-
man occupying administration. They were successful, because the Ger-
man official in charge of racial ‘doubtful cases’, Hans Calmeyer, was re-
ceptive to their objections, based on the myth of Sephardic superiority, 
and changed their status. When other Portuguese-Jewish families heard 
about these status changes, they also started, en masse, to produce ob-
jections. Eli d’Oliveira spent months in the Stargazers Room to proof, 
using his family tree – and related documents – that his ancestors had 
come to the Netherlands as Christians, that the family tree featured a 
number of prominent doctors and scholars, and that there had hardly 
been any mixing with Ashkenazi families. Furthermore, he requested 
and obtained attests by two physical anthropologists stating that his ap-
pearance did not have ‘Jewish traits’. And he wrote a separate document 
to proof that the common negative Jewish stereotypes did not apply to 
him.
 Because everybody was more or less using the same genealogical, his-
torical-cultural and physical-anthropological arguments, it wasn’t long 
before the prominent Portuguese-Jewish former-judge Nochem de Be-
neditty forged a plan to save the Portuguese as a collective, in close col-
laboration with the lawyer Nijgh, from The Hague, and the lawyers Van 
Krimpen, Kotting and Van Proosdij, from Amsterdam. They set up a 
commission, which helped sorting out genealogical information, they 
commissioned a historical report, they sought – and obtained – decla-
rations of loyalty from the Deutschfreundlige quarter, and they asked the 
professors C.U. Ariëns Kappers and J.F. van Bemmelen to support the 
physical-anthropological argument.
 Moreover, in the second phase of the Action Portuguesia a large-
scale study, headed by the young anthropologist and general practitio-



ner Arie de Froe, would be conducted into the differences, in terms of 
physical traits, between Sephardic and Ashkenazi Jews. Eli d’Oliveira’s 
son Jaap, a professional photographer who was himself registered as 
‘mixed-married’ and, as such,- at least temporarily – protected from de-
portation, made a series of portraits of Portuguese Jews as supporting 
evidence. Furthermore, in collaboration with the ceramic artist Bert 
Nienhuis, he produced a picture book that was to portray the superior 
cultural qualities of Sephardim in the past and present. Jaap also sub-
jected himself to various tests within the framework of an uncompleted 
psychological study by the psychiatrist Coenraad van Emde Boas into 
the character and behaviour of Portuguese Jews in the Netherlands.
 The numerous arguments of the Action Portuguesia were well under-
pinned by highly esteemed researchers and lawyers. The conclusions 
may have been exaggerated, but the initiative takers genuinely believed 
in the accuracy of the foundations of the formulated theories, which 
had been worked out according to the accepted scientific views and me-
thods of that time. Those involved must have seen the Action as a ready 
chance to escape deportation.
 In principle, Calmeyer also took a positive stand on the arguments of 
the Portuguese Jews, but he did not have the authority to change their 
status as a collective. So he sought the opinion of German experts. In 
the meantime, he imposed a Sperrliste for ‘pure’ Portuguese Jews, inclu-
ding Eli, his first and second wife (the sisters Simcha and Louise Lo-
pes Cardozo), and his daughter Elsa. The hopes raised by this list must 
have been an important reason for many Portuguese, including the 
D’Oliveiras, not to go into hiding. They did not realise to what extent 
the rationally constructed, antisemitic ideology of the Nazis was, in ac-
tual fact, dominated by irrationality.
 The ‘Portuguese List’ would stand until 1 February 1944 – almost two 
years after the first deportations of Jews. In a separate night razzia the 
Portuguese on the list were arrested and transported to Westerbork. Al-
most three weeks later an inspection was held there – or, in Elsa’s words, 
a ‘pedigree cattle inspection’ – to reach the final verdict on the theories. 
In perfect accordance with the wishes of ss general Kaltenbrunner, 
three Nazis labelled the Portuguese as ‘Rassisches Untermenschentum’. 
The result was deportation to Theresienstadt.



 Elsa d’Oliveira was the only member of the group of Portuguese who 
was protected from the deportation. This was the result of an inge-
nuous, individual rescue operation by lawyer Nino Kotting, the neigh-
bour of Elsa’s fiancé. After a two-month stay in Westerbork, minute-
ly documented in many letters and diary entries, she was allowed to 
return home. She would never see her father Eli again. In the autumn 
of 1944 he, his wife Louise and most other Portuguese were deported 
from Theresienstadt to Auschwitz, where they were destined for imme-
diate death in the gas chamber. That was not the fate of Eli’s first wife, 
Simcha, who was part of the 1,200 Theresienstadt prisoners who were 
able to escape to Switzerland in an unexpected transport.

The final part of this book shows the extent of the continued effect of 
the (war) history on the lives of four descendants of Eli d’Oliveira.
 After the war, Eli’s daughter Elsa became the manager of her father’s 
estate, which meant that she closely followed the lengthy bureaucratic 
process of restoration of rights and restitution. Apart from a number 
of oft-repeated anecdotes Elsa did not say much about her war experi-
ences, about her involvement in the pre-war study by Ariëns Kappers or 
about the Action Portuguesia. A sense of shame probably played a role 
in this as well; after the war, several Ashkenazi historians had strongly 
criticised the Action. Elsa’s Jewish identification did seem to have incre-
ased as a result of the war: she had her second son, who was born after 
the war, circumcised, had many Jewish patients as a general practitioner 
in Bussum, joined several pro-Israeli organisations and went on several 
holidays to Israel. However, she had little affinity with religious Jewish 
customs and traditions.
 This was even truer for Ulli d’Oliveira (1933), Eli’s grandson. He iden-
tified himself not at all as ‘Jewish’, even though that is how others some-
times saw him. But his family’s war background would always dominate 
Ulli’s frame of reference. For a long time, he felt that he had to complete 
the life of his grandfather, whose character showed distinct similarities 
with his own. This is an important reason why Ulli’s career as, among 
other things, interviewer of a generation of writers and publicist in li-
terary journals, in some aspects resembled his grandfather’s. It wasn’t 
until a period of intensive ‘psychological rubble clearing’ in the 1990s 



that Ulli managed to process, to a certain extent, the wartime events.
 Eli’s granddaughter Suzanne Pereira (1949) also has an ambivalent 
relationship with her (Portuguese-)Jewish background. For a long time, 
it did not play a conscious part in her life. Around 1983 she got in touch, 
via a colleague, with a support group for children of war victims. She 
started to gain more knowledge about Jewish culture and (war) history, 
more frequently drawing analogies with the occupation period. People 
around hardly noticed her internal struggle with these issues. That 
changed in 1998 – the year her mother Elsa passed away – when Suzan-
ne for the first time read her mother’s letters from Westerbork and also 
heard from lawyer Jaap van Proosdij how her mother had been rescued 
at the time. Another important impulse came from the trip to Ausch-
witz, which she made together with her daughter Berthe and during 
which her murdered relatives were solemnly remembered. Today, Su-
zanne Pereira is active on many fronts in Jewish Amsterdam. She is the 
only descendant of Eli d’Oliveira who feels a bond with her Portuguese 
background – she even joined the pig. She is now openly ‘Jewish’ and 
behaves accordingly, but she professes her Judaism in a free way.
 Suzanne’s daughter – and Eli’s great-granddaughter – Berthe (1984) 
is even more alive to her Jewish background, despite her non-Jewish up-
bringing. She was also inspired by the trip to Auschwitz. However, un-
like her mother, she saw the trip as a conclusion – after that she did not 
want to look backward, but forward. She wanted to profess her Judaism 
in a positive way and joined various Liberal Jewish associations. Soon, 
she also came in touch with Orthodox Judaism: she got engaged with 
Sacha van Ravenswade, a chazzan from a strict, conservative Ashke-
nazi community in Amstelveen. The engagement means that from now 
on Berthe also has to adhere to the Halachic rules – a change in her life 
which is, at times, difficult, but also gives her a clear framework.
 On 7 September 2014 – 337 years after the wedding of ancestor 
Moseh d’Oliveira on the very same location – Berthe and Sacha got 
married in the Portuguese Synagogue. The marriage was a patchwork 
of the couple’s various Portuguese, Jewish and Dutch bonds and iden-
tifications, which jointly determine their identity. The same bonds ha-
ve always been present, to a more or lesser extent, in both the (micro) 
history of the D’Oliveira family and the (macro) history of the Portu-



guese Jews in the Netherlands. The concluding observations of this dis-
sertation therefore briefly look back at which identifications dominated 
at what time on the long and winding path of integration, acculturati-
on and assimilation followed by the Portuguese-Jewish family Jessurun 
d’Oliveira in the pluralist Dutch society.


