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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-



187

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), 



192

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 



194

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 



207

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-



218

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-



219

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 

op de eerste verjaardag van de club in maart 1903. Zittend van links naar rechts: Eli 

d’Oliveira, Willem Drees, Willem Jonkmans en Nico Blokker. Staande: Abraham 

Cohen, Jan Blokker, Simon van Menk en Wolf Wafelman. Uit: Jelle Gaemers, W. 

Drees. De rode wethouder. De jaren 1886-1940 (Amsterdam 2006).

Links onder: Pasfoto van Eli d’Oliveira, toegevoegd aan zijn sollicitatiebrief voor de 

vacature van redacteur bij Het Volk, 1906. Collectie iisg.

Rechts onder: Foto van A.B. (Bram) Soep (1874-1958) op hogere leeftijd. Afkomstig 

van http://socialhistory.org/bwsa/biografie/soep.



Links: G.J.P.J. (Gerard) Bolland (1854-1922), hoogleraar filosofie aan de Rijksuni-

versiteit Leiden.

Rechts: Herman Heijermans (1864-1924), sociaaldemocratisch (toneel)schrijver.
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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 
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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-
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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.



257

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 



261

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-



263

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).



Links boven: Lemma over Eli d’Oliveira in Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Ne-

derlanden in woord en beeld (1938), bijgenaamd ‘de Smoelenbijbel’.

Rechts boven: Dichter, vertaler en utopisch socialist J.K. (Jacques) Rensburg (Den 

Haag 1870- Sobibor 1943) in 1922.

Links onder: Literatuurcriticus, journalist en radiopresentator P.H. Ritter jr. (1882-

1962).

Rechts onder: Israël Querido (1872-1932), naturalistisch schrijver en letterkundige.
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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 
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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.


