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5  Herkennen en erkennen, 1932-1945

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

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

Bovenstaand citaat is afkomstig uit de studie An Introduction to the An-
thropology of the Near East, in 1934 gepubliceerd door de Amsterdam-
se neurowetenschapper prof. C.U. (Ubbo) Ariëns Kappers (1877-1946). 
Het was een degelijk academisch boek, vol tabellen, grafieken en lite-
ratuurverwijzingen. De auteur ervan was een internationale grootheid 
in de neurowetenschappen. Hij had als jonge onderzoeker het baan-
brekende concept van de neurobiotaxis ontwikkeld (de theorie dat ze-
nuwlichamen naar het gebied toe groeien vanwaar ze de meeste stimuli 
ontvangen), publiceerde vervolgens in de meest vooraanstaande inter-
nationale vakbladen en was onder andere door de universiteiten van 
Yale, Glasgow, Dublin en Chicago met een eredoctoraat gelauwerd. Als 
eerste directeur van het Nederlands Centraal Instituut voor Hersenon-
derzoek nam hij een voorname plaats in binnen de Nederlandse acade-
mische wereld, en hij toonde zich ook maatschappelijk betrokken: in 
1933, vlak na Hitlers machtsovername, werd hij lid van verschillende co-
mités van hoogleraren en intellectuelen die protesteerden tegen de ‘be-
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angstigende en vernederende’ maatregelen van de nazi’s tegen de Joden 
in Duitsland.2

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

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

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

Rassenkunde en stenografie

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

 Binnen dat vertoog namen de Joden een aparte positie in: zij hadden 
natuurlijk geen eigen grondgebied en waren verspreid over de hele we-
reld. Konden zij ondanks hun vermenging met vele verschillende volke-
ren toch worden ondergebracht bij een apart (sub)ras? En was het mo-
gelijk om aan Joden bepaalde (karakter)eigenschappen toe te dichten?
 Er waren talloze fysisch antropologen die zich met de raciale eigen-
schappen van de Joden bezighielden. Net als over de kwestie van het 
aantal hoofdrassen binnen Europa bestond er over dit onderwerp geen 
enkele overeenstemming. Sterker nog: volgens de antropoloog Raphael 
Patai ‘is er zelden een onderwerp geweest waarover zo veel wetenschap-
pers zo veel verschillende meningen hebben geuit als dat van het Joodse 
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“ras”’.22 Sommige onderzoekers vonden dat er duidelijk sprake was van 
één Joods ras, andere onderscheidden twee of drie verschillende Joodse 
rassen of typen, en weer andere rassenkundigen waren van mening dat 
de Joden helemaal geen aparte raciale groep vormden.23 Een van de eer-
ste wetenschappers die zich in Nederland over dit probleem uitspraken 
was de Amsterdamse socioloog Sebald Rudolf Steinmetz, wiens Philo-
sophie des Krieges Eli d’Oliveira in 1908 nog had gefileerd.24 Vier jaar na-
dien gaf Steinmetz het boekje Kultuurwaarde en de toekomst der Joden 
uit, een bewerking van een redevoering die hij in Amsterdam had gehou-
den. Steinmetz wist niet goed wat hij met de Joden aan moest: ze spra-
ken verschillende talen, waren waarschijnlijk niet meer ‘rein van bloed’, 
hadden variabele schedelindexen en bestonden binnen Europa uit twee 
afdelingen: de Sefardiem en de Asjkenaziem. Toch was het volgens hem 
duidelijk dat er één ‘Joods type’ bestond: ‘convexe [= bolle] neus, leven-
dige blik, veelvuldigheid van erythrisme (rood haar) met krulhaar ver-
eend, dikke onderlip, platte borst, etc.’ En hoewel er ‘bloedmenging’ 
met andere rassen had plaatsgevonden, was toch het Joodse type onte-
genzeggelijk blijven bestaan.25 Steinmetz deed hier in feite precies het-
zelfde wat Ariëns Kappers tweeëntwintig jaar later zou doen: mager fei-
tenmateriaal aanvullen met ongefundeerde, maar algemeen aanvaarde 
stereotyperingen.
 Omdat er volgens Steinmetz zonder twijfel een Joods type bestond, 
zou het ook mogelijk moeten zijn om een Joods volkskarakter te onder-
scheiden. De bekende Duitse socioloog Werner Sombart had dat in zijn 
studie Die Juden und das Wirtschaftsleben (1911) ook gedaan.26 Die was 
ervan overtuigd dat de Joden verstandelijk-abstract, rationeel, prak-
tisch, energiek en beweeglijk van geest waren, al maakte hij bij dit laatste 
kenmerk de aantekening dat dat vooral Asjkenaziem betrof.27 Steinmetz 
maakte dit onderscheid niet, maar voor het overige was hij het groten-
deels met zijn Duitse collega eens.28 Hij voegde eraan toe dat deze eigen-
schappen extra waren ontwikkeld door de omstandigheden van de we-
reldgeschiedenis: tijdens het eeuwenlange harde bestaan in de diaspora 
hadden de Joden in het bijzonder deze eigenschappen uit hun volkska-
rakter nodig gehad om te overleven. Ze waren volgens Steinmetz als ge-
volg van strenge natuurlijke selectie tot ‘erfelijke eigenschappen van het 
ras’ verworden.29 Dat was natuurlijk positief. Toch zag Steinmetz de 
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toekomst somber in: de ‘rastoekomst’ van de Joden werd bedreigd door 
gemengde huwelijken, culturele assimilatie en hun toenemende wel-
vaart. Er was eigenlijk maar één oplossing: alleen in een eigen, zelfstan-
dig land zouden de Joden hun volkskarakter en cultuurwaarde kunnen 
behouden.30 Het was in feite een klassiek zionistisch verhaal, en de Ne-
derlandsche Zionistische Studentenorganisatie – waar Steinmetz zijn 
voordracht had gehouden – beloonde hem met een luid applaus.31

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

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

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

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

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

 Eli d’Oliveira zou eenzelfde soort rol als de Nederlandse hoogleraren 
vervullen, maar dan op het gebied van de stenografie: hij stond erop dat 
ook stenografen uit de Centrale Mogendheden op de conferentie wel-
kom zouden zijn. Gezien zijn op Duitsland gerichte blik, de populari-
teit van de stenografie aldaar en het voorbeeld van Heymans en Kap-
teyn was dat een begrijpelijk streven. Maar net als bij de International 
Research Council was het doel makkelijker uitgesproken dan bereikt. 
De stenografiewereld was namelijk verdeeld in aanhangers van aller-
lei verschillende systemen, die elkaar voortdurend beconcurreerden. 
Ook Duitsland was verdeeld. De meest invloedrijke Duitse stenograaf, 
dr. Fuchs uit Dresden, was een aanhanger van het ambtelijke Deutschen 
Kurzschrift. Hij leefde in hevige onmin met de aanhangers van de Nati-
onalstenografie en die van het systeem-Stolze-Schrey, dat enigszins met 
het systeem-Groote vergelijkbaar was. Om alle neuzen dezelfde kant op 
te krijgen, belegde Eli in de zomer van 1932 een kleine voorbereidings-
conferentie in Lausanne, waarbij de hoofdrolspelers uit de internatio-
nale stenografiewereld aanwezig waren.45 Helaas mislukte Eli’s opzet: 
de verschillende kampen kwamen niet nader tot elkaar, en tot overmaat 
van ramp kreeg Eli het aan de stok met dr. Fuchs. Het congres, dat in de 
zomer van 1933 zou plaatsvinden, moest worden uitgesteld.
 In het daaropvolgende jaar vond de machtsovername van Hitler 
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plaats. Het was een gebeurtenis die in alle geledingen van de Duitse 
maatschappij voelbaar was – en dus ook in de Duitse stenografiewereld. 
De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken stelde in het eerste jaar van 
het regime een nieuwe bond voor stenografen in, de ‘Deutschen Steno-
grafenschaft’. Haar Reichsleiter werd niet dr. Fuchs, maar het nsdap-lid 
Karl Lang.46 Voor Eli was de machtswisseling aanleiding om opnieuw 
contact te zoeken met de Duitsers; dit keer met succes. Karl Lang kwam 
in maart 1934 naar Amsterdam om met Eli d’Oliveira en zijn medeor-
ganisator (de onderwijsinspecteur Van den Ent) plannen te smeden.47 
Ze kwamen snel tot een overeenkomst: Duitsland zou als een norma-
le deelnemer participeren in het congres. Wel was het een voorwaarde 
dat alleen vaktechnische en wetenschappelijke zaken op het programma 
kwamen, ‘met volstrekte vermijding van discussies over politiek, natio-
naliteit, ras’.48 Ook spraken ze af dat de volgende internationale confe-
rentie in 1935 in Duitsland zou plaatsvinden.
 Het is belangrijk om te beseffen dat Eli d’Oliveira zowel vanwege zijn 
wetenschappelijke en literaire interesses als vanwege zijn persoonlijke 
contacten in Duitsland en Oostenrijk goed op de hoogte was van het an-
tisemitisme dat het nieuwe naziregime in woord en daad propageerde. 
Zijn geldingsdrang was zo sterk dat hij bij het organiseren van zijn con-
gres een pragmatische en zelfs opportunistische houding aannam ten 
opzichte van Hitler-Duitsland. Hij was verheugd dat hij er sinds de Eer-
ste Wereldoorlog als eerste in zou slagen een gemeenschappelijke steno-
grafenconferentie te organiseren. Als de aanwezige nsdap-stenogra-
fen maar niet over politieke kwesties zouden spreken, was er wat hem 
betreft geen enkel bezwaar tegen hun deelname.
 Vanaf het moment dat Duitsland binnenboord was, ging het snel. Eli 
formeerde een comité van aanbeveling met daarin onder anderen de mi-
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de burgemeesters 
van Amsterdam en Den Haag. Minder dan een halfjaar later, op 3 augus-
tus 1934, was de aftrap van het stenografencongres in het Amsterdam-
se Carlton Hotel. Ruim honderd deelnemers uit veertien verschillende 
Europese landen discussieerden drie dagen lang over de problemen en 
uitdagingen van hun vak. Tussendoor werden de congresgangers ge-
trakteerd op een boottocht door de Amsterdamse grachten en een voor-
stelling van Hollandse boerendansen bij het diner. Het was dus niet ver-
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wonderlijk dat de vertegenwoordiger van het Duitse Reichsministerium 
für Unterricht und Volksbildung, dr. Kurt Dewischeit, in een slotrede 
Eli d’Oliveira hartelijk dankte voor de ‘wundervolle Stunden’ die de ste-
nografen in Amsterdam hadden beleefd.49 Evenmin was het verwonder-
lijk dat de inmiddels tot Reichsführer der Deutschen Stenografen benoem-
de Karl Lang zich in zijn congresverslag verheugde over het genoeglijke 
persoonlijke contact dat hij met voorzitter D’Oliveira had gehad.50

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

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

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

 Na afronding van de driejarige hbs in 1924 besloot Jaap niet een theo-
retische studie te volgen – zoals zijn ambitieuze vader graag had gezien 
–, maar ging hij in de leer als assistent van portretfotograaf Johan Bick-
hoff. Zevenenvijftig jaar nadat Jaaps gelijknamige overgrootvader met 
een fotografiestandje op de Amsterdamse kermis uit alle macht had ge-
probeerd zichzelf en zijn familie te onderhouden, was er dus weer een 
D’Oliveira werkzaam in ditzelfde vak. En net als zijn voorvader hield 
Jaap de portretfotografie al snel weer voor gezien. Hij ergerde zich aan 
de geringe vakkennis van Bickhoff, die op inhoudelijke vragen door-
gaans antwoordde met een ontnuchterend ‘da’s lullen wat niks geeft’.54 
Er zat voor Jaap niets anders op dan zijn technische kennis voorname-
lijk uit boeken te halen, en na drie jaar assistentschap nam hij op 19-ja-
rige leeftijd ontslag. Hij vestigde zich als zelfstandig technisch en weten-
schappelijk fotograaf op het kantooradres van zijn vader.
 Het moet niet gemakkelijk zijn geweest om als beginnend fotograaf 
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met een slechte opleiding een eigen onderneming te starten. Daarbij 
kwam dat Jaap het zakelijk inzicht niet van zijn vader had overgenomen: 
hij kon totaal niet met geld omgaan. Hij kreeg weliswaar enkele op-
drachten – bijvoorbeeld van de architect J.F. Staal –, maar die leverden 
niet genoeg op om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Jaap was 
dus nog grotendeels afhankelijk van zijn vader. Hoewel die zelf tijdens 
het schrijven van Quasi-socialisten ook als jongvolwassene een periode 
op kosten van zijn ouders had geleefd, was Eli allesbehalve ingenomen 
met de manier waarop de carrière van zijn zoon zich ontwikkelde. Na 
twee jaar doormodderen besloot hij Jaap nog één kans te geven. Bij een 
kennis informeerde Eli wie de beste fotografiedocent van het land was.55 
Van Duitsland welteverstaan; voor Eli stond het buiten kijf dat je voor 
échte kwaliteit bij de oosterburen moest zijn. De kennis raadde hem Al-
bert Renger-Patzsch (1897-1966) in Essen aan. Deze fotograaf had in 
1928 het boek Die Welt ist schön gepubliceerd, een inmiddels klassiek, 
maar destijds controversieel foto-essay dat beeldsequenties van plan-
ten combineerde met die van kerken en industriële objecten. Met name 
door die laatste groep foto’s – in combinatie met de titel – had hij kritiek 
gekregen van linkse intellectuelen en kunstcritici: iemand als de filosoof 
Walter Benjamin vond dat Renger-Patzsch de industrialisatie van de 
Weimarrepubliek verheerlijkte.56 Maar aanhangers van de fotograaf za-
gen in zijn strakke, sobere werk een hoogtepunt van de fotografiestro-
ming binnen de Nieuwe Zakelijkheid.
 Met de hem kenmerkende voortvarendheid nam Eli contact op met 
de bekende fotograaf. Die kon wel een extra assistent in zijn studio ge-
bruiken, als hij tenminste niet voor kost en inwoning hoefde op te draai-
en.57 Omdat Eli besefte dat Renger-Patzsch van een wel heel ander kali-
ber was dan Jaaps eerste leermeester Bickhoff, besloot hij nog eenmaal 
zijn hand over zijn hart te halen en de opleiding van zijn zoon te finan-
cieren. Deze geste zou voor de carrière van Jaap d’Oliveira van beslis-
sende invloed blijken. Van de Duitse meester leerde hij op een nieuwe 
manier te kijken naar de objecten die hij fotografeerde, en om ze zon-
der opsmuk vast te leggen. ‘Het geheim van een goede foto – een die als 
een visueel kunststuk artistieke kwaliteiten herbergt – is gelegen in haar 
realisme.’58 Dat was het motto van Renger-Patzsch, en dat was ook de 
stijl die Jaap aansprak. Het betekende overigens niet dat Jaap de stijl van 
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zijn leermeester volledig kopieerde: hij vond dat de foto’s van Renger-
Patzsch vaak te zacht van toon waren. Jaap zelf hield, misschien wel in 
lijn met zijn karakter, van meer contrastrijke foto’s. De beide fotografen 
konden het goed met elkaar vinden, maar over dit technische punt zou-
den ze het nooit eens worden.59

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

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

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

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

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

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

Jeugd en studietijd van Elsa d’Oliveira

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

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

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

Het eerste oorlogsjaar

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

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

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

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

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

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

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

 Deze laatste maatregel betekende voor een substantiële groep Joden 
wél een cruciale maatregel: ze werden verwijderd uit het maatschap-
pelijke leven. Ook Elsa, als assistent-arts werkzaam in het Wilhelmina 
Gasthuis, was in overheidsdienst. Gek genoeg ontving zij aanvankelijk 
geen ontslagbrief, ondanks de door haar ingestuurde (niet-)ariërver-
klaring. Terwijl haar Joodse collega’s in het ziekenhuis moesten stop-
pen met hun werkzaamheden, mocht Elsa wegens onbekende redenen 
– waarschijnlijk was er sprake van slordigheid – doorwerken.116 Het was 
een klein lichtpuntje in een verder droeve maand, want op 20 november 
1940 overleed Elsa’s 73-jarige grootmoeder Grietje d’Oliveira, na een 
langdurige ziekte. Ze werd in alle stilte op Ouderkerk begraven. 
 Drie maanden na de maatregel tegen de Joodse ambtenaren ontving 
Elsa toch haar ontslagbrief. ‘Je stond opeens op de keien,’ verklaarde ze 
later.117 Hoewel het met de andere werkzame Joden in het ziekenhuis al 



310

was gebeurd, moet het voor haar toch bizar hebben aangevoeld dat ze 
niet was ontslagen vanwege een tekortschieten in haar werk, maar van-
wege haar afkomst. Wat moest ze nu? Ze kon de vrijgekomen tijd wel-
iswaar goed gebruiken om te werken aan het proefschrift dat ze voor-
bereidde, over de invloed van vitamine e-bepalingen op herhaaldelijke 
miskramen. Van haar promotor, de gynaecoloog M.A. van Bouwdijk 
Bastiaanse, kreeg ze aanvankelijk zelfs een kamertje in het ziekenhuis 
toegewezen, inclusief een groot bord met v erboden toega ng aan 
de deur. Waarschijnlijk had de hoogleraar zich niet genoeg gerealiseerd 
dat ook in ‘zijn’ ziekenhuis nsb’ers rondliepen die elke overtreding te-
gen anti-Joodse maatregelen aan de autoriteiten doorgaven. Het duurde 
dan ook niet lang totdat Elsa’s werkplek werd verraden; Van Bouwdijk 
Bastiaanse moest zelfs bij de burgemeester uitleg komen geven.118 Voor 
Elsa bleef dit incident zonder gevolgen, maar ze begreep goed dat het 
ziekenhuis voortaan voor haar verboden terrein was, en dat ze meer dan 
ooit op haar hoede moest zijn voor kwaadwillenden die het alleen van-
wege haar Joodse afkomst slecht met haar voorhadden.
 Elsa wilde niet alleen theoretisch bezig zijn; daar was ze te praktisch 
voor ingesteld. Ze richtte in het ruime huis van haar vader aan de De 
Lairessestraat 121 een spreekkamer en wachtruimte in, vanwaar ze als 
huisarts praktijk hield voor ziekenfondspatiënten.119 Maar omdat Jood-
se artsen vanaf 1 mei 1941 geen niet-Joodse patiënten meer mochten be-
handelen, zal ze weinig patiënten hebben gehad. Ze besloot daarom ook 
haar broer Jaap, met wie ze het in principe goed kon vinden, te assiste-
ren bij zijn fotografiewerk. Dat bleek geen goed idee. Ze ergerde zich 
aan Jaaps perfectionistische manier van werken: hij kon rustig naar de 
andere kant van het land reizen om een gebouw te fotograferen, maar 
zonder één foto terugkeren als het licht niet naar zijn zin was.120 Ze stop-
te daarom al snel als assistente van Jaap, en verdeelde haar tijd tussen 
twee nieuwe bezigheden: als repetitor hielp ze Amsterdamse genees-
kundestudenten met de voorbereiding van hun tentamens,121 en daar-
naast verdiende ze iets bij als hulp in de huishouding van advocaat Nino 
Kotting en zijn vrouw Renée Kotting-Menko, in de Deurloostraat. Het 
was een bijbaan die later van doorslaggevende invloed zou blijken.
 Van een andere doorslaggevende invloed was een nieuwe verorde-
ning die de bezetter op 10 januari 1941 uitvaardigde: de beruchte veror-
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dening 6/1941, die bepaalde dat iedereen met ten minste één ‘voljoodse’ 
grootouder zich als ‘persoon van geheel of gedeeltelijk Joodse bloede’ 
moest laten registreren bij de burgerlijke stand van zijn of haar woon-
plaats. De betrokkenen hoefden daarvoor ‘slechts’ een vrij klein bedrag 
– namelijk 1 gulden – aan leges te betalen, en bij verzuim van aanmel-
ding zou vijf jaar gevangenisstraf volgen.122 Angst, gezagsgetrouwheid, 
trots en onbewustheid van gevaar zijn de meest genoemde verklaringen 
voor het feit dat het overgrote deel van de circa 140.000 Joden in Ne-
derland het gebod opvolgde123 – ook Eli, Jaap en Elsa d’Oliveira. Ze vul-
den in hoeveel Joodse grootouders ze hadden, of ze tot een Joods kerk-
genootschap behoorden, en of ze met een Joodse man of vrouw waren 
getrouwd. Slechts zeer weinigen – naar schatting zo’n vijftig mensen 
– trokken zich niets aan van de verordening.124 Onder hen bevond zich 
Gerda d’Oliveira-Leo, die een Joodse vader had.125 Wellicht was ze zich 
als Duitse beter bewust van de kwaadaardige bedoelingen van de nazi’s 
en had ze een vooruitziende blik wat betreft het onheil dat de Joden in 
Nederland zou treffen. Bovendien moet ze zich hebben gerealiseerd dat 
het voor de Nederlandse autoriteiten niet eenvoudig zou zijn om te be-
wijzen dat haar vader, die al bijna twintig jaar terug was overleden in 
Duitsland, inderdaad van Joodse afkomst was.
 De verordening 6/1941 zou de administratieve grondslag vormen 
voor alle anti-Joodse maatregelen die de bezetter in de rest van de oor-
log zou doorvoeren, inclusief de grootschalige deportaties naar vernie-
tigingskampen in Oost-Europa.126 Maar in januari 1941 kon nog nie-
mand weten waar de isolering van de Joden uit het maatschappelijke 
leven uiteindelijk op uit zou draaien. Wel werden de toon en het gedrag 
van de bezetter en zijn medestanders steeds bruusker en openlijker an-
tisemitisch – een houding die tot straatgevechten met (Joodse) knok-
ploegen leidde, waarop de eerste razzia’s volgden in de Amsterdamse 
Jodenbuurt. De Februaristaking die Amsterdamse arbeiders vervolgens 
als een reactie daarop organiseerden, markeerde als het ware het einde 
van de periode waarin de Duitsers hadden geprobeerd het ‘rasverwan-
te’ Nederlandse volk op ‘vriendschappelijke’ wijze te nazificeren. In een 
grote rede in het Concertgebouw was de toon van Seyß-Inquart nu on-
verbloemd antisemitisch: ‘Wij zullen de Joden raken, waar wij hen aan-
treffen en wie met hen meegaat, heeft de gevolgen te dragen.’127
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 Maar wie verstonden de Duitsers eigenlijk precies onder ‘de Joden’? 
Volgens een verordening uit oktober 1940 – vo 189/1940 – werd ‘een ie-
der, die uit ten minste drie naar ras voljoodsche grootouders stamt’ als 
Jood aangemerkt, evenals mensen met twee voljoodse grootouders die 
op 9 mei 1940 lid waren van een Joods kerkgenootschap of met een Jood-
se partner waren getrouwd.128 Zoals al gezegd sloeg de aanmeldings-
plicht van vo 6/1941 echter op een bredere groep: iedereen met ten min-
ste één ‘naar ras’ Joodse grootouder moest zich aanmelden. Dat lijkt een 
eenvoudige regel, maar was het niet. Immers: de vraag naar (vol)joodse 
afkomst kon evenzeer van toepassing zijn op een grootouder. Daarom 
voegden de Duitsers een bepaling toe aan het tweede artikel van hun 
verordening: ‘Een grootouder wordt zonder meer als voljoodsch aan-
gemerkt, wanneer deze tot de joodsch-kerkelijke gemeenschap behoord 
heeft of behoort.’ En in artikel 3 stond dat bij twijfel over de Joodse af-
komst van iemand zelf of van een (groot)ouder, een door de rijkscom-
missaris aangewezen instantie hierover een bindende beslissing kon ne-
men.129

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

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

De 68-jarige Haagse jonkheer Louis Frederik Teixeira de Mattos was 
de eerste in de rij. Deze civiel ingenieur en publicist was een telg uit een 
roemrijk Sefardisch geslacht – een van de drie Joodse families (samen 
met de families Salvador en Lopes Suasso) die door koning Willem i 
in de adel waren verheven of erkend.135 Na zijn afstuderen in 1896 had 
hij zich bekeerd tot het christendom en was hij toegetreden tot de als 
chic bekendstaande Waals-Hervormde Kerk. Acht jaar later behoor-
de hij tot de oprichters van de Nationaal-Historische Partij, een kleine 
conservatief-liberale partij, die al snel opging in de Christelijk-Histo-
rische Unie. Hij was getrouwd met de uit een keurige patriciërsfami-
lie afkomstige Kitty van Schreven en bezat het omvangrijke landgoed 
Spelderholt op de Veluwe.136 Ook was hij lid van exclusieve Haagse he-
rensociëteiten als de Besognekamer en de Nieuwe of Littéraire Sociëteit 
(bijgenaamd De Witte), van het Casino – een feestvereniging die dien-
de als de voornaamste huwelijksmarkt van de stad – en van de golfclub 
Den Haag. Kortom, de jonkheer voldeed aan alle kenmerken die hoor-
den bij een volwaardige representant van de Nederlandse aristocratie. 
Het enige element dat hem in deftige kringen ‘anders’ maakte, was zijn 
Joodse afkomst: Joden waren, hoewel Nederlandse staatsburgers, in de 
kringen van het oude geld nooit helemaal geaccepteerd – niet voor niets 
was het Casino bijvoorbeeld lang voor Joden gesloten gebleven.137 Dit 
in de hoogste kringen alom aanwezige sociaal antisemitisme zal waar-
schijnlijk een van de redenen zijn geweest voor de bekering van Teixeira 
de Mattos in 1896: hiermee werd het ‘vlekje’ van zijn afkomst groten-
deels weggepoetst.
 Een aanvullende manier om het vlekje weg te poetsten, vond Teixei-
ra de Mattos in de stamboom van zijn familie. Die stamboom – in adel-
lijke kringen van het allergrootste belang138 – was meer dan drie eeuwen 
terug te leiden, namelijk tot Don Diego de Teixeira de Sampayo (1578-
1666). Deze katholieke Spaanse koopman had lang in Antwerpen ge-
woond, maar was aan het eind van zijn leven naar Hamburg verhuisd. 
Daar had hij zich bekeerd tot het Jodendom. Dat had tot veel beroering 
geleid, temeer omdat hij eerder van koning Filips iv van Spanje een wa-
penbrief had ontvangen waarin werd erkend dat hij behoorde tot het 
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geslacht Sampayo – een adellijke, oudchristelijke familie. Mede op basis 
van deze wapenbrief had Louis Frederiks verre verwant Isaac Teixeira 
bijna twee eeuwen later, in 1817, koning Willem i verzocht om in de adel 
te worden erkend. Omdat er aan het Hof en op het ministerie van Justi-
tie verschillende opinies over de geldigheid van de wapenbrief beston-
den, werd Isaac Teixeira uiteindelijk niet in de adel erkend, maar verhe-
ven. In 1888 en 1892 werd door Koning Willem iii hetzelfde gedaan met 
de bankierstak van de familie, waartoe Louis Frederik behoorde.139

 De adelverheffing van takken van de familie Teixeira de Mattos was 
dus niet zonder slag of stoot gegaan en bleef ook in de twintigste eeuw 
de gemoederen bezighouden, hoezeer de familie zelf ook in de authenti-
citeit van de adelbrief geloofde. Tussen 1918 en 1929 was de kwestie zelfs 
inzet van een slepende controverse in genealogische en adellijke krin-
gen. Het conflict was begonnen met een uitgebreid artikel van Th.R. 
Valck Lucassen, een redacteur van het gezaghebbende genealogische en 
heraldische maandblad De Nederlandsche Leeuw. Hierin had hij beargu-
menteerd dat de wapenbrief van Filips iv niet als bewijsstuk voor het 
bestaan van een adellijke afstamming kon gelden.140 Bovendien was het 
volgens Valck Lucassen onwaarschijnlijk dat een oudchristelijke koop-
man zich zou bekeren tot het Jodendom; dat deden alleen nieuwchriste-
lijke crypto-Joden, om terug te keren tot hun eigenlijke religie.
 Jhr. Edward Teixeira de Mattos (1865-1929), een neef van Louis Fre-
derik, was woedend dat zijn adellijke afkomst andermaal in twijfel werd 
getrokken. Als repliek publiceerde hij een 93 pagina’s tellende brochure 
waarin hij de kanttekeningen van Valck Lucassen onder andere als ‘las-
terlijk’ omschreef.141 Natuurlijk leidde de brochure tot een weerwoord, 
waarna De Nederlandsche Leeuw aan een buitenstaander vroeg een ob-
jectief oordeel over de zaak te vellen. Deze buitenstaander, jhr. W.A. 
Beelaerts van Blokland, bleek op de hand van Valck Lucassen. Hij con-
cludeerde namelijk niet alleen dat de wapenbrief ondeugdelijk bewijs 
voor een adellijke afstamming vormde, maar ook ‘dat de Teixeira’s van 
huis uit Joden zijn’.142 Voor Edward Teixeira de Mattos gaf het oordeel 
van de aangestelde arbiter aanleiding een nieuwe tirade te publiceren, in 
de vorm van een brochure: Laster met bedrog door achterhouding van een 
essentieel document, onder verzwarende omstandigheden gepleegd door Jhr. 
Mr. W.A. Beelaerts v. Blokland.143 Uit de felle toon van de brochures van 
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Teixeira de Mattos bleek hoe belangrijk de adellijke en oudchristelijke 
afstamming voor hem en zijn familie was, en tegelijkertijd hoe bevreesd 
hij was voor een eventuele Joodse achtergrond. De deftige genealogen 
van De Nederlandsche Leeuw moeten meewarig hun hoofd hebben ge-
schud bij het lezen van zulke emotionele taal, die haaks stond op de be-
daagde wijze waarop zij in hun kringen gewoon waren te communice-
ren.
 Toch werd Edward Teixeira de Mattos ook door iemand serieus ge-
nomen. In 1927 en 1928 publiceerde de Antwerpse stadsarchivaris Jean 
Denucé enkele artikelen over Portugees-Joodse families in Antwerpen 
en Amsterdam, in het bijzonder de familie Teixeira de Mattos. Op basis 
van door hem bestudeerde archiefstukken in het Antwerps stadsarchief 
kwam hij – zonder overigens de Nederlandse controverse te noemen 
– tot de conclusie dat het regelmatig was voorgekomen dat oudchris-
tenen zich bekeerden tot het Jodendom, ‘dat een toevlucht bood tegen 
de verdrukkende verdonkering van de Inquisitie’.144 Ook bij Don Diego 
de Teixeira Sampayo was dat het geval geweest; daar had Denucé tal-
rijke bewijzen voor gevonden in het stadsarchief. De wapenbrief was 
volgens hem slechts een van de vele argumenten voor Don Diego’s oud-
christelijke en adellijke afkomst.145 Denucés artikelen verschenen nog 
net op tijd om door Edward Teixeira de Mattos gelezen te kunnen wor-
den; in 1929 stierf de jonkheer, waarna het genealogengeschil (voorlo-
pig) doodbloedde.
 Jhr. Louis Frederik Teixeira de Mattos had zich nooit bemoeid met 
de controverse waarin zijn – uit diens geschriften op te maken – excen-
trieke neef verzeild was geraakt. Wel moet ook hij het bestaan van de 
wapenbrief hebben gekoesterd, evenals de artikelen van Denucé, die in 
feite een aanhankelijkheidsbetuiging uit onverdachte hoek betekenden. 
Louis Frederik was er namelijk van overtuigd dat hij niet alleen niet-
Joods was door zijn bekering, maar ook door zijn afstamming van de 
Spaanse, oudchristelijke aristocratie. Tot zijn voldoening behoorde hij 
zowel in religieus als in ‘rassenkundig’ opzicht niet tot het ‘Joodse volk’ 
– en voelde hij zich dus ook niet verwant aan de Joodse bevolkingsgroep 
in Nederland.
 Maar door vo 6/1941 was ook jonkheer Louis Frederik Teixeira de 
Mattos gedwongen om op te geven hoeveel Joodse grootouders hij be-



318

zat. En aangezien volgens de Duitse regelgeving een grootouder ‘zon-
der meer’ als voljoods werd aangemerkt bij een lidmaatschap van een 
Joods kerkgenootschap, zou hij als aantal ‘vier’ moeten opgeven: alle 
vier zijn grootouders hadden immers tot de Portugees-Israëlietische 
Gemeente in Amsterdam behoord. Met andere woorden, hij, de deftige 
jonkheer die op geen enkele wijze verwantschap voelde met het Joden-
dom, moest zich bij de bezetter als ‘voljoods’ laten registreren. Dat kon 
toch niet waar zijn?
 Teixeira de Mattos schakelde zijn advocaat in, mr. E.Th. Kwast. Die 
had een duidelijk uitgesproken politieke kleur: hij was een van de voor-
mannen van Nationaal Front, de fascistische en antisemitische groepe-
ring van Arnold Meijer die met de nsb in een concurrentiestrijd was 
verwikkeld om de gunst van de Duitse bezetter.146 Op 22 februari 1941 – 
dus nog vóór de Februaristaking en vóór het aantreden van Calmeyer – 
schreef Kwast uit naam van zijn cliënt een Duitstalig verzoekschrift aan 
rijkscommissaris Seyß-Inquart. Kwast wond geen doekjes om zijn op-
vattingen, want hij begon het stuk met de verzekering dat hij een ‘sinds 
vele jaren als antisemiet bekendstaande Nederlandse advocaat was’. 
Vervolgens legde hij de situatie uit waarin jhr. Louis Frederik Teixeira 
de Mattos zich bevond: hij was een gedoopte edelman, afkomstig bo-
vendien uit een roemrijke familie van ‘eeuwenlange cultuurdragers’, 
waarvan vele leden ook waren gedoopt en als ‘volkomen Ariërs tot ons 
volk behoorden’. Een formele behandeling van de zaak – namelijk het 
tot Jood bestempelen van gedoopte familieleden die ‘toevallig’ groot-
ouders hadden die nog hadden behoord tot het Portugees-Israëlietisch 
Kerkgenootschap – zou betekenen dat enkele leden van dit beroemde 
geslacht ‘voor de Europese Kulturkreis verloren zouden gaan’. Blijkbaar 
ging Kwast in februari 1941 al uit van de ophanden zijnde eliminatie van 
de Joden in Europa.
 Kwast had nog meer argumenten om Louis Frederik niet als Jood te 
laten registreren. Allereerst, natuurlijk, de wapenbrief van Filips iv aan 
Don Diego de Teixeira de Sampayo. Daarvan had Jean Denucé immers 
de echtheid bewezen. Bovendien had deze neutrale genealoog in zijn pu-
blicaties overtuigend onderbouwd dat Don Diego tot aan zijn bekering 
tot het Jodendom als een goede katholiek had geleefd en zijn zoon een 
volwaardige katholieke opvoeding had gegeven. Zijn late bekering was 
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slechts te verklaren uit zijn onvrede met de methoden van de Inquisitie. 
Niet voor niets hadden veel van zijn nakomelingen zich weer terugbe-
keerd tot het christendom – zie bijvoorbeeld zijn cliënt Louis Frederik. 
Diens broer, jhr. David François Teixeira de Mattos, was zelfs diaken en 
ouderling van de Waalse gemeente – de gemeente waartoe ook Louis 
Frederik behoorde en die bekendstond om zijn charitatieve projecten 
ten bate van armlastige Duitse en Oostenrijkse kinderen. Deze Teixeira 
de Mattos was dus niet alleen een actieve christen, hij was ook Duitsge-
zind.
 De diaken was niet het enige deutschfreundliche familielid, zo blijkt 
uit de brief van Kwast. De advocaat betrok in zijn brief namelijk ook 
Louis Frederiks neef, jhr. Marie Johan Teixeira de Mattos, die als huzaar 
in de Eerste Wereldoorlog in het Duitse leger had gediend. Vanwege 
zijn moed was hij zelfs onderscheiden met het IJzeren Kruis en met het 
Ereteken van frontstrijders, en na de oorlog had hij zijn trouw aan zijn 
Duitse Wahlheimat bestendigd door lid te worden van nationaalsocialis-
tisch getinte (ex-)officiersverenigingen.147 Louis Frederik zelf, ten slotte, 
was altijd in Nederland gebleven, waar hij volledig in het burgerlijke le-
ven was geworteld. Hij had prestigieuze functies vervuld, bijvoorbeeld 
als commissaris voor de Staatscommissie voor de Binnenscheepvaart, 
als lid van de Provinciale Staten van Gelderland en als commissaris van 
de Nederlandse Heidemaatschappij. Hij was herhaalde malen konink-
lijk onderscheiden, zowel in de orde van Oranje-Nassau als in die van 
de Nederlandse Leeuw. ‘Het behoeft geen verdere uitleg,’ aldus Kwast, 
‘dat dergelijke functies en onderscheidingen niet verkregen zouden zijn, 
als mijn cliënt als Jood was beschouwd.’ De advocaat sloot zijn rekwest 
af met een scherpe conclusie: ‘Mijn cliënt ervaart het niet alleen als zor-
gelijk, maar ook als schandelijk, dat er twijfel kan bestaan of hij onder 
vo 6/41 valt.’148

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Gezien al deze maatregelen was het niet verwonderlijk dat veel ge-
meenteleden van de pig, maar ook anderen met een Portugees-Jood-
se achtergrond, er grote spijt van kregen dat ze zich in februari hadden 
aangemeld. Ze realiseerden zich dat de manier waarop ze geregistreerd 
stonden het verschil kon betekenen tussen leven en dood. Omdat ze in-
middels in de gaten hadden gekregen dat er een (kleine) kans was op 
herziening van een status als voljood – namelijk als ze konden bewijzen 
van oudchristelijke afstamming te zijn –, namen ze en masse advocaten 
in de hand om hun zaak bij Calmeyer te bepleiten. Het was al snel dui-
delijk welke advocaten zich voor hun zaak wilden inspannen. Natuur-
lijk lag het niet voor de hand dat de Portugese Joden de hulp inriepen 
van mr. Kwast, de openlijk antisemitische advocaat van Louis Frederik 
Teixeira de Mattos. Ook mr. Kymmel, de advocaat van Seline Nienhuis-
Teixeira d’Andrade bleek minder geschikt: hij had een exorbitant bedrag 
durven te vragen voor de behandeling van haar zaak.179 De Amsterdam-
se advocaat Hendrik van Krimpen was wél geschikt, en hij had boven-
dien goede contacten in Duitsland.180 Ook de Haarlemse L.M.I.L. (Lu-
cie) van Taalingen-Dols, advocate van de broers Mendes de Leon, nam 
zaken van aan hen gelieerde families aan.
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 Maar degene die vanaf het najaar van 1941 het gros van de Portuge-
zenzaken zou behartigen was de 34-jarige Haagse advocaat Y.H.M. 
(Martien) Nijgh. Dat hij goed in staat zou zijn voor de belangen van de 
Portugezen op te komen, lag voor de hand: Nijgh was al jarenlang een 
fervent beoefenaar van de genealogie, in het bijzonder van oude Portu-
gese geslachten, die, zoals hij later zou schrijven, ‘zich als een afzonder-
lijke groep in onze Nederlandse maatschappij op een betrekkelijk hoog 
sociaal niveau had[den] weten te handhaven’.181 Hij had persoonlijk een 
cartotheek aangelegd van ongeveer 1500 kaarten met geboorte-, huwe-
lijks- en sterfdata van Portugezen in Nederland. Die stelde hij graag aan 
zijn cliënten ter beschikking. Bovendien bevond Nijghs kantoor zich op 
loopafstand van het Binnenhof, waar Calmeyer zetelde. Met hem kon hij 
goed opschieten. Ze hadden veel gemeen: beiden waren kundige juris-
ten, ongeveer even oud en afkomstig uit de gegoede burgerij.182 Vrijwel 
dagelijks spraken ze met elkaar, vooral natuurlijk over de afstammings-
zaken, maar ook over gedeelde interesses – literatuur bijvoorbeeld; ze 
leenden elkaar zelfs boeken uit.183 Het is niet verwonderlijk dat mr. Nijgh 
na de oorlog de advocaat werd van de beschaafde Duitse ambtenaar die 
in zijn doen en laten zo verschilde van zijn rücksichtslose nazicollega’s.
 Maar zover was het nog lang niet. In het najaar van 1941 was het veel-
vuldige contact tussen Nijgh en Calmeyer pas net begonnen. In de oude 
agenda’s van Nijghs advocatenkantoor is goed te zien dat vanaf septem-
ber het karakter van Nijghs praktijk in rap tempo veranderde: stond hij 
in september 1941 nog alleen zijn confrère Emile Moresco bij, in januari 
1942 werd hij vrijwel volledig door Portugese afstammingszaken in be-
slag genomen.184 Het is allerminst verwonderlijk dat ook Eli d’Oliveira 
in het voorjaar van 1942 aanklopte bij de Haagse advocaat.

De afkomst van Eli d’Oliveira

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

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

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

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

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

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

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

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

Eli zon ook op andere manieren om zijn positie te versterken. Zo stel-
de hij in 1943 voor Nijgh een aide-mémoire op die de advocaat kon ge-
bruiken voor zijn op te stellen bezwaar- en verzoekschriften aan de 
Duitsers. Het is een opmerkelijk document, dat in zijn context de ha-
chelijkheid van de situatie voor Joden goed tot uitdrukking brengt. De 



337

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De Aktie Portugesia i

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Het was een mooie brief, maar de kosten waren wel wat tegengeval-
len. Toen Van der Flier zijn beide collega’s voorstelde om het aan Van 
Bemmelen te betalen bedrag door drie te delen, begon Van Taalingen-
Dols tegen te stribbelen. Het contact met Van Bemmelen was met name 
van Van der Flier uitgegaan, terwijl zij zich vooral met Denucé had be-
moeid. Ze verwachtte bovendien niet dat een brief van Van Bemmelen 
bij de Duitsers veel zoden aan de dijk zou zetten. Ze had hier wel een 
punt: Van Bemmelen was erg oud, was al lange tijd met emeritaat, en 
had het in de eerste versie van zijn verklaring consequent over ‘nephar-
dische’ in plaats van over ‘sephardische’ Joden – geen teken dat hij een 
échte deskundige was op dit gebied.252 Maar onzekerheid over de autori-
teitswaarde van Van Bemmelen was niet de enige reden voor haar wei-
gering in de kosten te delen. ‘Ik zal er toch ook niet over denken,’ schreef 
de Haarlemse advocate, ‘mijn reis, verblijfkosten en de kosten der be-
sprekingen met dr. Denucé in Antwerpen, als deze doorgaan, gedeel-
telijk te Uwer laste te brengen, alhoewel Uw clienten zeker mede zullen 
genieten.’253 Als advocaten mochten ze er dan bedreven in zijn gemaakte 
afspraken op papier te stellen, bij hun onderlinge samenwerking waren 
ze precies hierin tekortgeschoten.
 Niet verrassend kwam de samenwerking tussen Van Taalingen-Dols 
en de andere advocaten tot een einde voordat ze goed en wel was be-
gonnen. Nijgh en Van der Flier zullen er niet rouwig om zijn geweest, 
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temeer omdat ze in het voorjaar van 1942 voeling kregen met de andere 
advocaat die actief was op hun terrein: Van Krimpen. Die lichtte hen in 
over hoe hij door de ‘Portugese commissie’ van De Beneditty, Nienhuis 
en M.S. Vaz Dias was aangesteld om de belangen te behartigen van de 
Sefardiem in Nederland als collectief. Ook vertelde hij hen over het be-
lang dat hij hechtte aan het raciale ofwel antropologische argument, en 
over het verschil van inzicht dat hij met De Beneditty had gehad over 
het in te dienen bezwaarschrift. Omgekeerd meldden Nijgh en Van der 
Flier hoe zij zich, samen met Van Bemmelen, eveneens hadden gericht 
op het verschil in ras tussen Sefardiem en Asjkenaziem, en hoe zij De-
nucé om een historische onderbouwing hadden gevraagd. De Haagse 
advocaten en de Amsterdamse ‘groep-Van Krimpen’ besloten de krach-
ten te bundelen. Voortaan hadden Nijgh en Van Krimpen bijna dagelijks 
contact over de Portugezenkwestie. Bovendien waren er geregeld ver-
gaderingen van de advocaten met De Beneditty’s Portugese commissie, 
die voor de financiële middelen bleef zorgen.
 Omdat Denucé maar niet reageerde op het verzoek dat de advocaten 
hem hadden gestuurd, besloten ze in eigen gelederen een auteur te wer-
ven voor het schrijven van een historisch exposé. Dat was goedkoper en 
zou – als de auteur zich tenminste baseerde op wetenschappelijk ver-
antwoorde literatuur – toch indruk kunnen maken. Bovendien zouden 
de advocaten na voltooiing van het rapport alsnog aan Denucé kunnen 
vragen het te onderschrijven.
 Als (anonieme) auteur trokken de advocaten ir. Percy Cohen Henri-
quez aan, een chemicus afkomstig uit een bekend, welgesteld Sefardisch 
geslacht uit Curaçao. Via zijn volle neef George Maduro – eveneens af-
komstig uit een rijke Antilliaans-Sefardische familie en bevriend met 
Nijgh – had hij de Haagse advocaat leren kennen. Hoewel hij niet was 
opgeleid tot historicus, had hij wel altijd grote geschiedkundige belang-
stelling gehad.254 Hij ploos zaken doorgaans tot op de bodem uit, en dat 
kwam hem bij het schrijven van het historische exposé van pas.
 Cohen Henriquez’ 37 pagina’s tellend stuk ‘De afkomst der dusge-
naamde Portugeesche Joden’ was in feite een uitwerking van de blauw-
druk die door de broers Mendes de Leon in maart 1941 aan Calmeyer 
was overhandigd.255 Cohen Henriquez ging veel grondiger te werk dan 
zijn voorgangers, en hij verwees veelvuldig naar Portugese, Spaan-



358

se, Franse en Engelse literatuur, waarvan hij de oorspronkelijke tek-
sten toevoegde in een bijlage. Uitgebreid beschreef Cohen Henriquez 
hoe in de veertiende en vijftiende eeuw tot het christendom bekeerde 
Joden zich aanvankelijk vermengden met de oudchristelijke bevolking, 
‘in zeer snel tempo op zeer uitgebreide schaal en in alle maatschappelij-
ke standen, de hoogste adel niet uitgezonderd’.256 De bekeringen gingen 
door tot het Verdrijvingsedict van 1492: vlak daarvoor was er een laat-
ste groep Joden die zich snel bekeerde, de overige Joden vluchtten naar 
Sefardische centra in Griekenland en Noord-Afrika. Zij waren volgens 
Cohen Henriquez de échte Sefardiem.
 Na deze inleiding vervolgde Cohen Henriquez met een lange passage 
over de Iberische rassenwetten, die ironisch genoeg veel weg hadden van 
de Neurenberger wetten die in zijn eigen tijd golden (Cohen Henriqu-
ez maakte deze vergelijking overigens wijselijk niet).257 Het ging om het 
ontstaan van de eis van limpieza de sangre (zuiverheid van het bloed): 
het verschijnsel dat voor bepaalde ambten alleen mensen toegang kre-
gen die konden bewijzen van zuiver oudchristelijke afstamming te zijn. 
Als ook maar één van je voorvaderen – bijvoorbeeld een van de 32 bet-
oudovergrootvaders – ooit Joods of Moors was geweest of in aanraking 
was gekomen met de Inquisitie, behoorde je tot de groep van nieuw-
christenen. Zo ontstond op basis van de ‘limpieza de sangre’-wetten 
vanaf 1449 een kunstmatige scheiding tussen de oudchristenen en een 
steeds groter wordende, gevarieerde groep nieuwchristenen, waartoe 
ook mensen behoorden die slechts heel ver van Joden afstamden. Deze 
nieuwchristenen waren voor de Inquisitie bij uitstek verdacht en voel-
den, volgens Cohen Henriquez, ‘het zwaard van Damocles steeds boven 
hun hoofd hangen’.258 Er waren talrijke verhalen bekend van nieuwchris-
tenen die ten onrechte op de brandstapel belandden wegens vermeen-
de ketterij. Natuurlijk voelden zij de aandrang om uit Spanje en Portu-
gal te emigreren. Cohen Henriquez vond het niet verwonderlijk dat ze 
op den duur vervreemdden van het katholicisme. Immers: ‘Hoe oprecht 
ook hun geloof, hoe groot ook hun trouw aan de kerk, nooit zouden zij 
beschouwd worden als volwaardige katholieken.’259 In Spanje leidde dat 
overigens niet tot een geheime bekering tot het Jodendom, daarvoor was 
volgens Cohen Henriquez te veel kennis van de Joodse gebruiken inmid-
dels verloren gegaan, en bovendien was de controle door de Inquisitie 
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veel te streng om iets in die richting te ondernemen. Pas na emigratie 
naar buitenlandse steden als Amsterdam en Hamburg sloten velen van 
hen zich aan bij een Joodse gemeente. Dat was alleen te verklaren vanuit 
het feit dat zij zich met het Joodse geloof ‘door een – zij het ook klein – 
gedeelte hunner voorouders, al was het via een lange keten van zes à tien 
generaties, toch eenigszins verbonden wisten’.260 Kortom: het was de In-
quisitie geweest die van devote christenen Joden had gemaakt.261

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

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

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

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

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

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

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

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

Lijstenmanie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De Aktie Portugesia ii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



405

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



417

van de diensten van Portugese Joden, en zij kenmerkten zich ‘door 
trouw aan de gestelde machten’. Volgens De Gaay Fortman hadden de 
Portugese Joden al met al veel goeds gedaan voor de ontwikkeling van 
de West-Indische koloniën.461

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

De kansen van de Portugezen gewogen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



432

De Portugezen waren lang omtrent hun positie in het duister gelaten. 
Ook nu nog verkeren zij in het duister en worden zij in de waan gelaten, 
dat zij naar Portugal, hun vroegere vaderland, waar zij zich met de Ma-
ranen vermengden, zullen worden teruggezonden. Natuurlijk fantasie: 
driehonderd jaar na hun vertrek, zonder dat zij, rasechte Hollanders ge-
worden, ooit weer aan Portugal als hun vaderland terugdachten.515

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

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

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

Het kleine wolkje, of ‘onze witte wolk’ – deze termen zouden in de 
brieven tussen Elsa en Paul nog veelvuldig terugkeren. Ze verwezen 
naar de uitspraak van een helderziende die Paul ongeveer een jaar eer-
der toevallig had ontmoet, en die hem had gerustgesteld dat hij goed 
door de oorlog zou komen.526 Bovendien had zowel Elsa als Paul het 
gevoel dat hun liefde hen met terugwerkende kracht al voor veel onheil 
had behoed: ze waren in de voorgaande oorlogsjaren herhaalde malen 
door het oog van de naald gekropen. Als dat niet was gebeurd, zouden 
ze elkaar nooit hebben ontmoet en zouden ze nooit de twee gelukkig-
ste maanden uit hun leven hebben kunnen beleven. Elsa en Paul hielden 
zich vast aan de gedachte dat ze samen op een wolk zaten, en dat die 
wolk hen samen door alle oorlogsellende heen zou leiden.
 In die eerste twee weken van haar opsluiting in Westerbork kreeg El-
sa een aanwijzing die een sprankje hoop bood op een goede afloop. On-
danks het brief- en pakkettenverbod vond ze namelijk op haar bed toch 
een zwaar pakketje, met touwtjes er strak omheen gebonden. Er zat 



434

een roggebrood in. ‘Lieve Els, wat verschrikkelijk dat het toch gebeurd 
is,’ stond in het bijgaande briefje. ‘Wend je tot brenger dezes.’ Elsa her-
kende het handschrift meteen: het was van Tineke de Lange, een jonge 
vrouw bij wie Elsa voorafgaand aan en in de eerste jaren van de oorlog 
handenarbeidles had gehad. Dat Tineke, een domineesdochter uit Aals-
meer, actief was in het verzet, daarvan had Elsa wel een vaag vermoe-
den, maar ze wist niet dat Tineke onderdak bood aan Joden en betrok-
ken was bij de illegale Westerweel-groep.527 Natuurlijk vroeg Elsa aan 
haar barakgenoten of ze hadden gezien wie het bewuste pakje op haar 
bed had gegooid. Het bleek te gaan om een blonde jongen met krullen. 
Elsa kon op dat moment weinig met deze informatie; ze was in de eerste 
dagen nog ‘zo verlamd, zo apathisch’ dat ze geen fut had om iemand met 
blonde krullen in het kamp te zoeken. Maar de gebeurtenis gaf haar wel 
het gevoel dat er nog van alles mogelijk was.528

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



438

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Een ‘modelkamp’ voor bevoorrechten

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

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

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

 Om de zinnen te verzetten was, net als in Westerbork, ook in There-
sienstadt ruimte voor vrijetijdsbesteding. Vanwege de vele prominen-
ten in het kamp waren er regelmatig kwalitatief hoogstaande (muziek)
voorstellingen en lezingen. Volgens de historica Anna Hájková is er zelfs 
door een onbekende spreker – het zou heel goed De Beneditty geweest 
kunnen zijn – een voordracht gegeven over de geschiedenis van de Por-
tugese Joden in Nederland.638 Hoewel de Nederlandse Sefardiem deze 
specifieke lezing waarschijnlijk niet links lieten liggen, gingen de Neder-
landers over het algemeen sporadisch naar dergelijke bijeenkomsten. 
Ze hielden zich meestal afzijdig en mengden zich weinig met de andere 
groepen van kampingezetenen, die al veel langer in het kamp verbleven 
en de pas aangekomen Nederlanders als een bedreiging zagen; de kam-
pingezetenen waren niet vergeten dat bij aankomst van de Nederlan-
ders een grote groep Tsjechische vrouwen had moeten verhuizen uit de 
Hamburger Kazerne, bovendien waren ze bevreesd hun goede baantjes 



460

aan de nieuwkomers te verliezen.639 Dat de Nederlanders vrijwel alle-
maal bij elkaar in de Hamburger Kazerne waren ondergebracht, bevor-
derde de integratie ook al niet.640 Alleen enkele Nederlandse prominen-
ten zochten contacten buiten de groep op, en dan met name met Joodse 
bestuurders van de raad van ouderen.
 Een van die Nederlandse prominenten was Jo Spier, de bekende voor-
malige illustrator van De Telegraaf. Eli had in zijn enige overgeleverde 
brief uit Westerbork voorspeld deze ‘oude vrind’ van voor de oorlog 
in Theresienstadt te zullen terugzien.641 Dat was inderdaad het geval. 
Spier had vanwege zijn vriendschappelijke banden met nsb-leider 
Mussert, die een groot bewonderaar was van zijn tekenkunsten, lang 
een beschermde status gehad, maar de Nederlandse nationaalsocialist 
had niet kunnen voorkomen dat Spier in april 1943 samen met andere 
voorlopig beschermde ‘Mussert-Joden’ naar Theresienstadt werd gede-
porteerd.642 Spier verbleef dus al langer in het kamp dan de meeste ande-
re Nederlanders. Hij had wél een goede functie weten te bemachtigen: 
hoofd van de werkplaats van kunst en kunstnijverheid. Dat gaf hem be-
paalde privileges. Zo woonde hij met zijn vrouw in een apart huisje, wat 
leidde tot jaloezie onder andere gevangenen.643

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het laatste oorlogsjaar in Amsterdam

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Boven: De promotie van Elsa d’Oliveira, 18 september 1942. Elsa zit derde van rechts 

op de voorste rij. Ze wordt geflankeerd door haar paranimfen. Links van hen zit 

Eli d’Oliveira, geheel rechts zit Simcha Lopes Cardozo. Rechts achter Eli staat Eli’s 

tweede echtgenote Loe. Geheel links op de kruk zit Jaap d’Oliveira.

Onder: Elsa d’Oliveira met twee collega’s aan het werk in het ziekenhuis van Wester-

bork, februari/maart 1944.



Boven: Fragment uit het dagboekje van Elsa d’Oliveira, met hierin een beschrijving 

in steekwoorden van de Portugezenrazzia, de deportatie naar Westerbork en de eer-

ste dagen in het kamp.

Onder: Fragment uit het dagboekje van Elsa d’Oliveira, met hierin een beschrijving 

in steekwoorden van de Portugezenkeuring en de deportatie van haar familieleden 

naar Theresienstadt.



Boven: Brief waarin Herbert Aust verslag doet aan Hanns Albin Rauter van de Por-

tugezenkeuring, 20 februari 1944. Collectie niod.

Onder: Mr. Jaap van Proosdij (1921-2011), advocaat bij het kantoor van Hendrik van 

Krimpen en Nino Kotting te Amsterdam. In 1955 zou hij naar Zuid-Afrika emigre-

ren, waar hij tot zijn overlijden zou blijven wonen.



Boven: Postkaart uit Theresienstadt van Eli d’Oliveira aan zijn voormalige patiënt 

Carl Arnold ter bevestiging van een ontvangen voedselpakket, 27 juni 1944. In de 

adressering van dit soort postkaarten voegde Eli altijd een groente – in dit geval: 

‘Patatter’ – toe, waarschijnlijk om kenbaar te maken waaraan hij en zijn vrouw be-

hoefte hadden.

Onder: Uit de trein naar Theresienstadt geworpen briefkaart van Eli d’Oliveira aan 

zijn voormalige patiënt Carl Arnold, 25 februari 1944.



Familie en vrienden bij het huwelijk van Elsa d’Oliveira en Paul Pereira, 23 mei 

1945. Links Jaap d’Oliveira, naast hem zijn vrouw Gerda. Midden achter Elsa en 

Paul staat Samuel Pereira, de vader van Paul. Rechts achter Elsa staat Nino Kotting. 

Naast Elsa staat Ulli d’Oliveira.



‘Grote Nino’ Kotting met op zijn schoot ‘kleine Nino’ Pereira, 1945.



480

voelde bijna als een verplichting om nu ook echt iets van haar leven te 
maken.

Recapitulatie

In 1932 had Elsa d’Oliveira als stagiaire van professor Ariëns Kappers 
235 schedels van leden van de Portugees-Israëlietische Gemeente opge-
meten. Dertien jaar later was het overgrote deel van deze mensen een 
onnatuurlijke dood gestorven. Als gevolg van de rassenwaan van de 
nazi’s was de Portugees-Joodse gemeenschap van Amsterdam gedeci-
meerd.
 Niet alleen de gemeenteleden waren zwaar getroffen. Ook de mensen 
die geen of vrijwel geen voeling meer met het Jodendom hadden, maar 
wel directe Portugees-Joodse voorouders bezaten, hadden grote verlie-
zen geleden. Tot deze groep behoorde de familie D’Oliveira. Ruim twee 
eeuwen na de komst van stamvader Moseh d’Oliveira in de jaren zeven-
tig van de zeventiende eeuw waren de D’Oliveira’s trouwe leden van de 
Portugees-Joodse gemeente geweest. Aan het einde van de negentiende 
en het begin van de twintigste eeuw waren er sterke veranderingen op-
getreden: Eli d’Oliveira had zich losgemaakt van het Jodendom, en ook 
zijn kinderen hadden vrijwel geen enkele band meer met de Portugese 
gemeente. Nog meer dan hun vader leefden zij in een niet-Joodse om-
geving, hadden ze voornamelijk niet-Joodse vrienden en waren ze vol-
ledig geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Dat ze een Joodse 
afkomst hadden, daarvan waren ze zich nauwelijks bewust. Maar van-
wege de bezetting van Nederland door een zwaar antisemitisch regime 
werden Jaap en Elsa ineens direct geconfronteerd met die afkomst.
 Jaap had geluk. Hij was weliswaar getrouwd met een half-Joodse 
vrouw, maar vanwege haar wijze én moedige besluit om zich in februari 
1941 niet aan te melden, gold zij als arisch. Als ‘gemengd gehuwde met 
kinderen’ had Jaap vervolgens een uiterst onzekere, maar beschermde 
status, die tot aan de bevrijding standhield. Ondanks de moeilijke tijden 
die hij, zijn vrouw Gerda en hun drie kinderen doormaakten in een door 
voedselschaarste geteisterd land, overleefden zij uiteindelijk alle vijf ge-
zond de oorlog.
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 Elsa kon niet gebruikmaken van regelingen voor gemengd gehuwden. 
Wel kon zij een ander geboortefeit toepassen: vanwege haar vier Portu-
gese grootouders gold ze als ‘zuiver Portugees’ en kon ze zonder enig 
probleem een plaats verkrijgen op de Portugezenlijst. Over de achter-
gronden van deze lijst – die was gebaseerd op een eeuwenlange mythe 
van Sefardische superioriteit over Asjkenazische Joden – zal zij, net als 
de meeste mensen op de lijst, weinig kennis hebben gehad. Ze had zich 
nooit verdiept in de relatie tussen deze twee Joodse bevolkingsgroepen, 
ook omdat ze zichzelf niet eens Joods voelde. Ze accepteerde haar naam 
op de lijst simpelweg omdat advocaat Kotting, met wie ze zo goed be-
vriend was, haar dat aanraadde. Ze volgde al zijn aanwijzingen op, ook 
omdat Kottings goede collega Nijgh er ten tijde van de eerste deporta-
tieoproepen voor had gezorgd dat zij niet naar Westerbork hoefde.
 Klaarblijkelijk heeft Nino Kotting Elsa nooit aangeraden om onder te 
duiken. Zelf vertelde ze in een naoorlogs interview dat kennissen haar 
wel degelijk een schuilplaats hadden aangeboden, maar dat ze hen geen 
risico had willen laten lopen. Dat zal zeker zo zijn geweest, maar als 
Kotting haar het grote risico van de zeer onzekere Portugezenlijst dui-
delijk had gemaakt, had ze waarschijnlijk anders gekozen. Blijkbaar ver-
trouwde Kotting zelf tot aan het platzen van de lijst op een – weliswaar 
zwaarbevochten – succes van de Aktie Portugesia.
 Er is een aantal redenen voor het geloof van Kotting – en met hem 
andere betrokken advocaten als Nijgh en Van Proosdij – in het succes 
van de Aktie. Allereerst deed de Aktie in principe hetzelfde als de fa-
milies Teixeira de Mattos en Mendes de Leon in de zomer van 1941 met 
succes hadden gedaan, namelijk aantonen dat de Portugese Joden gene-
tisch niet tot het Joodse ‘ras’ behoorden. De Duitsers – in het bijzonder 
Hans Calmeyer – waren ontvankelijk geweest voor hun sterke argumen-
ten, die gestoeld waren op voor de nazi’s herkenbare rassentheorieën. 
Ze hadden de status van de betreffende families gewijzigd. Met andere 
woorden, er was een precedent.
 Ook de veelheid aan argumenten deed ertoe. Het raciale argument 
was natuurlijk het belangrijkst, omdat de rassenleer van de Duitsers 
hier direct op was gebaseerd. Maar dat was niet het enige ijzer in het 
vuur: ook minutieus verwoorde historische, culturele, politieke, psycho-
logische en zelfs linguïstische argumenten speelden mee – het ene ster-
ker dan het andere.
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 Een andere troef was dat een veelheid van vooraanstaande, niet-
Joodse wetenschappers al deze argumenten uitwerkte. Professor Ari-
ens Kappers was een internationale academische grootheid, professor 
Van Bemmelen een oude, maar gerespecteerde hoogleraar, die boven-
dien connecties had in Duitse kringen. Jongere wetenschappers als Arie 
de Froe en Louise Kaiser stonden goed aangeschreven binnen de disci-
plines waarin ze werkzaam waren. Bovendien waren met hoogleraren 
als Rengers Hora Siccama en Hessing ook deutschfreundliche weten-
schappers binnenboord gehaald.
 Van deze wetenschappers legde met name Arie de Froe een enorme 
grondigheid en daadkracht aan den dag. Hij moet maandenlang onaf-
gebroken hebben gewerkt om zijn antropologische onderzoek naar het 
‘ras’ van de Portugese Joden op tijd af te krijgen. Voor hem was de Aktie 
Portugesia allerminst een pure reddingsoperatie, waarbij alle middelen 
geoorloofd waren om een bevolkingsgroep te redden. De Froe hecht-
te wel degelijk waarde aan het wetenschappelijke belang van het onder-
zoek, en hij geloofde in de uitkomsten ervan – niet voor niets bleef hij na 
de oorlog herhalen dat de Portugese Joden in Nederland niet tot hetzelf-
de ras behoorden als de Hoogduitse Joden.
 Arie de Froe was niet de enige die geloofde in de hoofdargumenten 
van de Aktie. Leden van de tot het christendom bekeerde familie Teixei-
ra de Mattos gebruikten elementen van de Sefardische superioriteits-
mythe al vóór de oorlog, om aan te tonen dat zij in werkelijkheid van 
(oud)christelijke afkomst waren. En vier jaar na de oorlog schreef een 
neefje van Simcha en Loe, Paul Lopes Cardozo, wiens ouders al voor 
zijn geboorte waren bekeerd tot het christendom, een brief naar een 
mede-Portugees over zijn beweegredenen om in februari 1941 een aan-
tal van nul Joodse grootouders aan te geven:

In de oorlog heb ik de consequentie getrokken van mijn goeddeels oud-
christen of althans zuiver Spaansch- en Portugeesche origine, wat niet 
uitsluit dat ik ongeveer 1/4 tot 1/8 Joodsch bloed erken – ècht Joodsch 
bloed van het diepzinnige volk, met zijn sterk Egyptische bijmenging, 
het volk dat de Bijbel schreef – dus niet het Aschkenazybloed der Duit-
sche-Poolsche lieden met Joodsch geloof.707
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Deze Paul Cardozo keek neer op de Asjkenaziem, op eenzelfde manier 
als enkele families uit de elite van de Portugees-Joodse gemeente dat van 
oudsher deden. Natuurlijk, in de negentiende en de eerste helft van de 
twintigste eeuw waren de grenzen tussen beide groepen vervaagd, en 
‘gemengde’ huwelijken waren meer regel dan uitzondering, maar bij 
sommigen waren er elementen van morele superioriteit blijven bestaan. 
Vandaar ook dat Nochem de Beneditty zich er niet van kon weerhouden 
om in zijn traktaten voor de Aktie Portugesia enkele negatieve passages 
over de Asjkenaziem op te nemen.
 Er zijn aanwijzingen dat ook Eli d’Oliveira tot op zekere hoogte ge-
loofde in de grondslagen van de Aktie. Hij was niet geheel gespeend van 
een zekere trots op zijn Portugese achtergrond, die gepaard ging met 
enig dedain voor de Asjkenaziem. In zijn vooroorlogse recensie van 
Aron Laguna had hij al ‘minderwaardige Asjkenaziem’ tegenover ‘adel-
lijke Sefardiem’ geplaatst, en tijdens de oorlog zinspeelde hij hier even-
eens op in een op zichzelf nobele poging iets te kunnen betekenen voor 
de Portugese weduwe Sara Vaz Dias-Colaço Osorio.
 Dit oprechte geloof in de juistheid van de grondslagen van de gefor-
muleerde theorieën, gecombineerd met de grondige medewerking van 
advocaten en wetenschappers, moet Eli de overtuiging hebben gegeven 
dat de Aktie Portugesia uiteindelijk tot definitieve vrijstelling van de-
portatie zou leiden voor ‘zuivere’ Portugezen. Helaas had hij niet in de 
gaten hoezeer de rationeel vormgegeven, antisemitische ideologie van 
de nazi’s in feite door irrationaliteit werd beheerst. In januari 1945 ver-
trouwde Adolf Hitler zijn secretaris Martin Bormann toe dat de Joden 
geen ras waren ‘vanuit genetisch oogpunt’, maar ‘een spiritueel ras’.708 
Ook de nazi-inspecteurs van de ‘stamboekveemonstering’ op 23 febru-
ari 1944 in Westerbork waren overtuigd van de minderwaardigheid van 
de groep mensen die zich eeuwenlang als (Portugese) Joden hadden ge-
afficheerd, met een eigen synagoge, eigen rituelen en een eigen taal.
 Achteraf bezien hadden Eli en Loe natuurlijk beter kunnen onder-
duiken. Dat gold ook voor Simcha en Elsa, al wisten zij de Holocaust te 
overleven. Voor Simcha gold dat ze op een cruciaal moment ouder dan 
65 was, en dus niet direct in aanmerking kwam voor de herfsttranspor-
ten uit Theresienstadt. Dat ze vervolgens naar Zwitserland kon ontko-
men, had ze enerzijds te danken aan haar eigen intuïtie, anderzijds aan 
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een collaborerende Zwitserse ex-president die iets goed te maken had. 
Dat Elsa de oorlog overleefde had uiteindelijk slechts te maken met haar 
toevallige vriendschap met Nino Kotting. Die was zo op haar en op zijn 
buurjongen gesteld dat hij bereid was extra grote risico’s te nemen. Hij 
had er persoonlijk voor gezorgd dat de ‘witte wolk’ boven Elsa’s hoofd 
niet overwaaide.


