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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-



14

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 
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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
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 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, 



25

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.


