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6  Verwerken en doorgeven, 1945-2014

De ambivalentie van Henri Colaço Osorio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het ‘zootje ongeregeld’ op de Kromme Mijdrechtstraat

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

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

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

Ulli, kleinzoon van Eli

Bij geen van de kinderen waren de overeenkomsten met een familie-
lid uit een eerdere generatie zó sterk aanwezig als bij Ulli. Net als zijn 
grootvader Eli was hij opgegroeid in een vrij armoedig Amsterdams 



501

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

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

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

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

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

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

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

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

 Een jaar later kwam Kees Fens, het derde redactielid van Merlyn, met 
het idee om Eli’s vraaggesprekken opnieuw te publiceren. Ook dit keer 
stemde Ulli graag toe. Fens schreef een mooie inleiding en in overleg 
met Ulli maakte hij een selectie van Eli’s beste interviews. In 1966 ver-
scheen de bundel bij Athenaeum-Polak & Van Gennep – dezelfde uit-
geverij die ook Merlyn uitgaf – onder de titel ’80 en ’90 aan het woord.70 
De interviews die in het begin van de eeuw al zoveel waren gelezen, kre-
gen nu een nieuw lezerspubliek. Ze konden vanaf dit moment met recht 
‘klassiek’ worden genoemd, een kwalificatie die inmiddels ook geldt 
voor de herhaalde malen herdrukte interviewbundel van Ulli zelf.
 De publicatie van Eli’s proefschrifthoofdstuk en interviews vond 
plaats in een periode dat de Jodenvervolging in het middelpunt van de 
publieke belangstelling was komen te staan. Belangrijke oorzaken hier-
van waren de immense media-aandacht voor de berechting van Adolf 
Eichmann in Israël (1961) en de afleveringen over de Holocaust in de 
veelbekeken documentaireserie De Bezetting van Loe de Jong (1960-
1965). Maar misschien wel het meest ingrijpend was de publicatie van 
de studie van Ulli’s vroegere geschiedenisleraar Jacques Presser. In zijn 
Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 
1940-1945 (1965) liet hij, in de woorden van historica Evelien Gans, ‘een 
duizendkoppige hamer neerkomen op menig Nederlands hoofd’.71 Pres-
ser velde impliciet – en regelmatig ook expliciet – een kritisch oordeel 
over de houding van Nederlanders ten opzichte van hun in de verdruk-
king geraakte Joodse landgenoten. Ook was hij kritisch op de Aktie Por-
tugesia. ‘Moet men niet zeggen, dat hier alles verloren is – en ook de 
eer?’ vroeg Presser zich af.72 Eerder al had jurist en schrijver Abel Herz-
berg zich laatdunkend over de Portugezen en hun rapporten uitgelaten. 
In zijn Kroniek der Jodenvervolging (1950) had hij ironisch opgemerkt dat 
hij bij het lezen van alle antropologische gegevens van Portugese Joden 
bijzonder nieuwsgierig werd naar die omtrent hun ruggengraat, ‘maar 
die vindt men niet’.73 De felle bewoordingen van deze Hoogduits-Jood-
se auteurs tonen dat er in Asjkenazische kringen wrevel bestond over 
de manier waarop de Portugezen in de oorlog hun huid hadden probe-
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ren te redden. Toch werd de Aktie nooit het onderwerp van een brede 
controverse – ook niet in deze periode waarin de Jodenvervolging on-
der een vergrootglas kwam te liggen. Waarschijnlijk speelde mee dat de 
Aktie mislukt was, en dat uiteindelijk ook de meeste Portugese Joden 
de oorlog niet hadden overleefd. In de kleine Portugees-Joodse gemeen-
schap van na de oorlog werd over de Aktie vooral gezwegen.
 Na de opheffing van Merlyn in 1966 legde Ulli zich volledig toe op 
zijn juridische carrière, wat resulteerde in opeenvolgende hoogleraars-
benoemingen in Groningen (1971-1974), Amsterdam (1974-1986), Flo-
rence (1987-1995) en opnieuw in Amsterdam (1995-1998). Nog minder 
dan in de eerste helft van de jaren zestig hield hij zich bewust bezig met 
zijn vermoorde grootvader en zijn Joodse achtergrond; zijn drukke aca-
demische leven slokte hem volledig op. Dit nam niet weg dat mensen 
hem soms ‘als Jood’ zagen en beoordeelden. Ulli keek er niet van op: het 
was vroeger al af en toe gebeurd – zie bijvoorbeeld zijn uitverkiezing tot 
Shylock bij het schooltoneel, of de Judenbengel-referentie van Gerard 
van het Reve in diens briefje aan Sal Tas – en het zou blijven gebeuren, 
al was het soms niet meer dan een vaag gevoel dat hij vanwege zijn Jood-
zijn anders werd benaderd. Ulli herinnert zich bijvoorbeeld dat een van 
zijn juridisch ‘leermeesters’, de katholieke jurist Jos Deelen, er een ou-
derwets sociaaldarwinistisch wereldbeeld op na hield: hij veronder-
stelde dat de vele vervolgingen uit de geschiedenis de Joden ‘slim’ had-
den gemaakt, aangezien ze anders niet hadden kunnen overleven. Deze 
Jos Deelen had opvallend genoeg een speciale behoefte om zich te ver-
heugen in Ulli’s vriendschap.74 Dat was overigens geen onbekend feno-
meen, maar kwam ten aanzien van Joden in naoorlogs Nederland vaker 
voor.75 Er speelde volgens Ulli waarschijnlijk een ‘onduidelijk soort filo-
semitisme’ mee – een term die op zijn gunstigst staat voor idealisering 
van Joden en Jodendom, maar soms ook wordt gebruikt als spiegelbeeld 
van antisemitisme.76 Ulli haalde zijn schouders erover op, net zoals hij 
dat deed aan de ontbijttafel van de ss-weduwe die hem had verzekerd 
dat Joden ook mensen waren.
 Zoals gezegd bekommerde Ulli zich niet om het feit dat hij afstam-
de van een oud Portugees-Joods geslacht. Tekenend is dat hij in 1953 
als eerste van tien generaties D’Oliveira’s in de mannelijke lijn trouwde 
met een niet-Joodse vrouw: regisseur en actrice Annemarie Prins, van 
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wie hij overigens al na een jaar scheidde.77 Hij zou drie maal hertrou-
wen, steeds met niet-Joodse vrouwen.78 Toch was er een periode in Ul-
li’s leven dat zijn Jood-zijn en de daarmee direct verband houdende uit-
werking van de oorlog pregnanter aanwezig was. In de periode na zijn 
terugkeer uit Florence, in 1995, kreeg Ulli last van een vrij zware depres-
sie, een burn-out. Hij had het gevoel dat er een stolp om zijn bestaan zat, 
een stolp van onbekende angsten – en die angsten werden steeds sterker. 
Met een bevriende psychiater ging Ulli aan de slag. Al snel werd duide-
lijk dat Ulli weliswaar zichzelf – en soms ook anderen, zoals wellicht in 
1966 opmerkzame lezers van het jaarboek van de nzso – had voorge-
houden de oorlogsgebeurtenissen te hebben verwerkt, maar dat dit in 
werkelijkheid helemaal niet het geval was. Hij begreep langzaam dat hij 
als oudste kind toch bezig was geweest de afgebroken levens van zijn fa-
milieleden, in het bijzonder die van zijn grootvader, te voltooien. En dat 
was, in de woorden van Ulli zelf, ‘een te grote job’. Hij had emotione-
le problemen als gevolg van wat in het vakjargon wordt omschreven als 
‘transgenerationele oorlogsgevolgen’.79 Er was langdurig en intensief 
puinruimen voor nodig om er weer bovenop te komen.80

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

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

De zoektocht van Suzanne Pereira

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De traditie opgepakt

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

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



522

ditionele families vooral aantrekkingskracht uit op Israëliërs en uit Ara-
bische landen afkomstige Joden.112 ‘Het is een ander clubje,’ zegt Berthe, 
‘nét een andere kring.’113

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

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

Verschuivende loyaliteiten

Elsa, Ulli, Suzanne en Berthe – alle vier de hoofdpersonen van dit 
hoofdstuk zijn nakomelingen van Eli d’Oliveira, maar de manier waar-
op zij hun Portugees-Joodse identiteit invulden (en nog steeds invullen) 
varieert en is soms zelfs tegengesteld. Om dieper in te gaan op hun in-
dividuele Portugees-Joodse identiteit zijn drie vormen van verbonden-
heid van belang: met de Joodse cultuur, met de Nederlandse samenle-
ving waarin ze leven en met hun Portugese afkomst. De verhouding 



Boven: De voordeur van de familie Rodrigues Pereira-Jessurun d’Oliveira aan de Ja-

cob Obrechtlaan 13 te Bussum.

Onder: Cartoon van Ulli d’Oliveira door Peter Vos, gepubliceerd bij zijn uitlui in 

Propria Cures, 10 oktober 1959 (70ste jaargang, nr. 5).



Boven: Ulli d’Oliveira op de dag van zijn promotie aan de Universiteit van Amster-

dam, 2 juli 1971.

Onder: Foto van Ulli d’Oliveira op het Piazza San Marco in Venetië, februari 1988. 

Foto: Annemieke Gerritsma.



Paul en Elsa Rodrigues Pereira, ca. 1995.



Boven: Suzanne Pereira tijdens haar bezoek aan Auschwitz met het Nederlands 

Auschwitz Comité in 2008. Op de wand met namen van slachtoffers zoekt ze de na-

men van haar vermoorde familieleden.

Onder: Berthe Verdonck en Sacha van Ravenswade tijdens hun choepa in de sno-

ge, 7 september 2014. Tussen hen in staat Suzanne Pereira, links achter haar (in de 

verte) staat rabbijn Hans Groenewoudt van Sacha’s Amstelveense sjoel. Foto: Peter 

van Beek, in bezit van de familie Rodrigues Pereira, Amsterdam.
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tussen deze identificaties is voor alle vier de familieleden verschillend, 
en in hun individuele levens bovendien niet constant gebleven.
 De verbondenheid met de Joodse cultuur bestaat uit grofweg drie er-
varingsgebieden.121 Het eerste is dat van de Joodse (religieuze) tradities 
en gebruiken die van generatie op generatie worden overgedragen. Van 
de vier familieleden is Ulli duidelijk degene die hieraan de minste waar-
de hecht. Hij is niet opgevoed met Joodse gebruiken – voor zover hij in 
zijn jeugd religie meekreeg was dat het lutherse geloof van zijn moeder 
– en ook in zijn volwassen leven voelde hij zich op geen enkele wijze ver-
bonden met het Jodendom. Ondanks het feit dat hij hiermee door de 
buitenwereld soms wel wordt geassocieerd, ziet hij zichzelf helemaal 
niet als ‘Joods’. Ulli’s tegenpool op dit vlak is zijn achternichtje Berthe. 
De Joodse tradities zijn heel belangrijk voor haar Joodse identiteit ge-
worden. Ze houdt zich steeds strikter aan Joodse regels en gebruiken, 
die inmiddels een integraal onderdeel van haar leven zijn gaan vormen. 
Elsa en Suzanne bevinden zich tussen Ulli en Berthe in. Bij Elsa was er 
wel enige verbondenheid met de Joodse traditie – ze liet haar zoon niet 
voor niets besnijden –, maar die toonde ze maar heel sporadisch. Suzan-
ne is steeds meer openlijk ‘Joods’ en gedraagt zich hier ook naar – met 
Joodse feestdagen serveert ze soms Joodse gerechten en ze kan genieten 
van een bar mitswa of een seideravond –, maar ze belijdt haar Jodendom 
op een vrije manier.
 Het tweede ervaringsgebied is dat van de gehechtheid aan Israël en 
het zionisme. Veel Joden in Nederland dragen de staat Israël een warm 
hart toe (wat overigens kritiek op de politiek van het Israëlische bewind 
niet hoeft uit te sluiten), hebben familieleden in Israël en zijn van plan 
om ooit nog naar Israël te emigreren. Deze laatste twee kenmerken zijn 
niet van toepassing op de vier familieleden. Wat betreft gehechtheid aan 
Israël bestaan er wel duidelijke verschillen. Ulli laat geen twijfel bestaan 
over zijn antipathie jegens Israël: ‘Ik ben er nog nooit geweest, en ik wil 
er ook niets mee te maken hebben.’122 Zijn tante Elsa stelde zich welwil-
lender op: het leek haar een goed idee om haar dochter naar een kib-
boets te sturen, ze sloot zich aan bij twee pro-Israëlische organisaties, 
en op latere leeftijd bracht ze er vakanties door. Ook Berthe is inmiddels 
twee keer in Israël geweest, maar ze koestert geen bijzondere gevoelens 
voor het land en zijn inwoners. ‘Ik word er vooral erg moe van,’ zegt ze – 
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want zeker nu ze zich als Joodse vrouw profileert wordt ze ineens zowel 
door de Joodse als door de niet-Joodse buitenwereld geacht een mening 
over Israël te hebben.123 Zelf slaat ze stukken over Israël in de krant liever 
over; ze stelt zich bewust neutraal op. Haar moeder Suzanne, ten slotte, 
is veel positiever over Israël. Zij reist de laatste jaren regelmatig naar Is-
raël af – reizen waar ze naar uitkijkt en waarop ze veel goede kennissen 
bezoekt. Ook was ze onder de indruk van de oratorische kwaliteiten van 
de huidige Israëlische premier Netanyahu (Likoed), toen die in Neder-
land een speech gaf. Tegelijkertijd is ze kritisch op de Israëlische neder-
zettingenpolitiek.124

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

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

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

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


